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RESUMO 

Refletir sobre a formação de professores de Geografia é pensar sobre a mediação e construção 

de conhecimento pelos licenciandos, entendendo-a como um processo complexo, dinâmico, 

volátil e multifacetado que se dá no/pelo mundo. A compreensão de um dos conceitos de 

fundamental importância ao futuro professor e a sua práxis docente é o de escala geográfica, 

aqui entendido em uma dupla dimensão, sendo artifício analítico-conceitual formulado a 

partir das análises das/sobre as instâncias concretas de (re)produção do capital. A formação 

inicial, portanto, deve possibilitar a aquisição de conhecimentos próprios da ciência 

geográfica, permitindo uma análise em diferentes escalas geográficas dos fenômenos e suas 

espacialidades, possibilitando ao licenciando localizar, analisar, compreender e explicar os 

condicionantes que concorrem para a materialização dos fenômenos desta ou daquela forma, 

bem como mediar à construção do conhecimento que perpassa esse conceito aos estudantes da 

educação básica. Isso se faz necessário, pois, com desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo, especialmente na segunda metade do século XX, a circulação das informações 

pelo mundo se tornou cada vez mais abrangente possibilitando o acesso a dados sobre 

questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, científicas, tecnológicas. Esse acesso 

apesar de relevante se mostra insuficiente, e é preciso que os sujeitos tenham capacidade de 

análise e reflexão sobre as mesmas, sendo o ensino de Geografia fundamental para a 

sistematização das informações recebidas, explorando-as em sua totalidade. Nesse aspecto, 

objetivou-se com a pesquisa compreender o processo de construção do conceito de escala 

geográfica por licenciandos em Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, 

apontando sua importância, suas particularidades, implicações e correlações com outros 

conceitos. Como procedimentos de pesquisa, para o presente trabalho, realizou-se o 

levantamento das produções que versam sobre a temática buscando compreender o que se diz 

sobre o tema, aliado a uma pesquisa documental, em que analisou os direcionadores do curso 

de formação de professores em Geografia, aplicou-se um questionário estruturado aos 

estudantes da última turma de licenciatura do curso de Geografia e, por fim, analisou-se os 

dados, a partir do referencial teórico e dos documentos oficiais, para a compreensão das 

respostas dos questionários, identificando-se que apesar dos licenciandos formarem 

minimamente o conceito durante o período de formação inicial, não sabiam como mediar sua 

formação na educação básica comprometendo o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de Geografia. Formação de conceitos. 

Escala geográfica. 



 

 

ABSTRACT 

To reflect on the formation of Geography teachers is to think about the mediation and 

knowledge construction by undergraduates, understanding it as a complex, dynamic, volatile 

and multifaceted process that takes place in/around the world. The understanding of one of the 

concepts of fundamental importance to the future teacher and his teaching praxis is that of 

geographical scale, understood here in a double dimension, being analytical-conceptual 

device formulated from the analysis of/about the concrete instances of (re)production of 

capital. The initial formation, therefore, should enable the acquisition of own knowledge of 

the geographical science, allowing an analysis in different geographic scales of the 

phenomena and their spatialities, allowing the licensee to locate, analyze, understand and 

explain the conditions that contribute to the materialization of the phenomena of this or that 

way, as well as mediate the construction of knowledge that permeates this concept to students 

of basic education. This is necessary because, with the uneven and combined development of 

capitalism, especially in the second half of the twentieth century, the circulation of 

information around the world has become increasingly wide allowing access to data on social, 

economic, political, environmental issues, scientific, technological. This access, although 

relevant, proves to be insufficient, and it is necessary that the subjects have the ability to 

analyze and reflect on them, and the teaching of geography is necessary for the 

systematization of the information received, exploiting it in its entirety. In this aspect, the 

objective of the research was to understand the process of construction of the concept of 

geographic scale by undergraduate students in Geography at the Federal University of Jataí, 

pointing out its importance, its particularities, implications and correlations with other 

concepts. As research procedures, for the present work, it was carried out the survey of the 

productions that deal with the theme seeking to understand what is said about the theme, 

allied to a documentary research, in which analyzed the teachers exercise course in 

Geography, a structured questionnaire was applied to the students of the last undergraduate 

class of the Geography course and, finally, the data were analyzed, based on the theoretical 

framework and official documents, to understand the answers of the questionnaires, 

identifying them. Although undergraduates minimally formed the concept during the initial 

teaching period, they did not know how to mediate their education in basic education by 

compromising the teaching-learning process. 

 

Key-words: Teachers’ formation. Geography teaching. Formation of concepts. Geographic 

scale. 
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1 INTRODUÇÃO
1
 

O século XXI, com o rápido advento técnico e tecnológico (computadores, telefonia móvel, 

world wide web, internet, dentre outros), promoveu uma circulação das informações por diferentes 

partes do mundo, tornando cada vez mais abrangente e instantânea a comunicação, ao passo que se 

cria a possibilidade de contato com questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, científicas e 

tecnológicas em tempo real nas diferentes partes do globo. 

O acesso a essas informações, apesar de relevante, se mostra insuficiente, pois é preciso que 

os sujeitos tenham capacidade de análise e reflexão sobre as mesmas. Logo, entende-se que a 

educação escolar é fundamental para a aquisição de conhecimentos que auxiliem os sujeitos a 

sistematizarem as informações recebidas, explorando-as em sua totalidade.  

Ao considerar as preocupações da Geografia no que se refere às relações socioespaciais, 

compreende-se que seu ensino enquanto disciplina escolar contribui para a análise de forma 

conjunta das informações e experiências cotidianas e daquelas que ocorrem em contextos mais 

amplos, principalmente a partir das mídias informacionais.  Sobre essa temática, Oliveira (2012) 

afirma que o ensino escolar é uma das práticas que pode ser utilizada como mediadora de uma 

reflexão acerca das ações que são executadas pela sociedade.  

De acordo com Vygotsky (1993), o processo de ensino na escola deve visar à construção do 

conhecimento a partir da formação de conceitos científicos, devendo-se considerar os 

conhecimentos cotidianos do aluno, para que a partir deles – por meio da mediação dialética do 

professor – se ascenda ao conhecimento científico. 

Dessa forma, cabe ao professor de Geografia conduzir os estudantes para a 

aquisição/construção do conhecimento geográfico que lhes auxiliem a compreender informações 

cotidianas e as relações em sua totalidade. A totalidade corresponde ao conjunto articulado de 

relações (socioespaciais, econômicas, ambientais, informacionais) existentes entre os distintos 

agentes nos diferentes espaços geográficos captadas a partir do movimento do real e suas 

contradições (SANTOS, 2006).   

Destaca-se nesse processo o papel do professor, que desempenha função essencial ao mediar 

às atividades que possibilitam ao aluno o desenvolvimento das funções superiores que permitem a 

análise, a compreensão e a crítica. 

                                                 

1
O presente trabalho encontra-se cadastrado na plataforma SIGAA/UFG sob o nº PI03144-2019 e aprovado no Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) da UFG/Regional Jataí, parecer nº 3.373.780 (Anexo 1). 
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Assim, pensar a formação inicial de professores de Geografia permeia uma compreensão 

ampla do seu processo, entendendo-o como práxis e incorrendo em refletir – ainda que brevemente 

– sobre a Geografia enquanto ciência e seu objeto de pesquisa. 

A práxis corresponde à compreensão da realidade, humana e natural, em sua totalidade 

pressupondo o ser humano como sujeito criativo, ou seja, aquele que historicamente produz a 

realidade, vinculando pensamento (teoria) e ação (prática) a partir do trabalho (KOSIK, 1995).  

A práxis docente, por sua vez, é entendida como o conhecimento compartilhado, 

enriquecido a partir da relação dialética entre professor, aluno e conteúdo durante o processo de 

ensino-aprendizagem (SOUZA, 2012). 

A Geografia como conhecimento institucionalizado, na escola e na universidade, consolida-

se na segunda metade do século XIX na Europa, em um contexto de disputas territoriais, 

envolvendo Alemanha e França. Seu objetivo era a formação de um sentimento de pertencimento ao 

Estado nacional, capaz de fomentar um nacionalismo àqueles países, surgindo, em alguns caso, 

primeiro na escola e depois na universidade. 

Após mais de um século de sua constituição formal – seja em âmbito acadêmico e/ou escolar 

– no mundo e mais de 80 anos no Brasil, a Geografia passou por intensos debates e discussões no 

que tange a seu objeto de estudo, sendo que a partir de 1970, com o movimento de renovação, 

tiveram-se inúmeras transformações teórico-metodológicas, tendo o espaço geográfico sido aceito, 

por parte da comunidade científica, como objeto da Geografia.  

Esse espaço, por sua vez, deve ser entendido como uma construção social, coletiva, diversa 

e contraditória, produzido a partir da apropriação e transformação contínua da natureza pelo ser 

humano, não existindo sociedade que seja a-espacial, nem homem que não seja social. 

A ciência geográfica, portanto, abarca uma quantidade vastíssima de relações que se 

projetam e se materializam em diferentes partes desse espaço, sendo necessário compreender as 

conexões entre elas, ou seja, entre os múltiplos lugares, para que, com isso, seja possível entender 

os elementos gerais que somados àqueles que são próprios dos locais geram as formas espaciais que 

se apresentam visíveis nos espaços de vivência dos sujeitos. 

Por isso, 

Em Geografia, uma das questões mais significativas ao tratar do que estudar diz 

respeito à escala de análise que será considerada. Ao estudar o espaço geográfico, a 

delimitação do mesmo é um passo necessário, pois o espaço é imenso, planetário, 

mundial. O que dele ou nele estudar? Para dar conta da delimitação deve-se fazer a 

referência à escala social [geográfica] de análise, que, em seus vários níveis, 

encaminha a recortes que elegem determinada extensão territorial (CALLAI, 2014, 

p. 71). 
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Essa ciência faz uso de importantes recursos gráficos, como o mapa, e recursos analítico-

conceituais, como o conceito de escala geográfica, que é responsável por conferir visibilidade aos 

fenômenos que num primeiro olhar são tidos como naturais e/ou naturalizados (CASTRO, 1992). 

Assim, para que o sujeito compreenda essa gama de processos que aparentemente são 

distantes, mas que, se fazem presentes no cotidiano, é necessário articular o conceito de escala 

geográfica, entendendo-a como a “medida que confere visibilidade ao fenômeno” (CASTRO, 2000, 

p. 123), devendo ser tratada com uma questão operacional, ou seja, como “recortar” partes do real 

para que os fenômenos observados façam sentido, mantendo sua totalidade (CASTRO, 2014). 

Dessa forma, a Geografia deve conduzir os sujeitos a responder a duas questões que, no 

contexto atual, se apresentam como muito pertinentes, sendo: “onde?” e “por que aí?” (FOUCHER, 

1989). A primeira comporta a ideia de posição e localização, onde ocorre o fenômeno, enquanto a 

segunda comporta a dimensão de processo que pode ser transcrita na seguinte questão: “por que 

este e não outro lugar?”, o que indica os elementos que concorreram para que determinado 

fenômeno se expresse daquela forma naquele espaço. 

Deve-se, associado a essas questões, elencar uma terceira: “como é esse lugar?”, visando 

aprofundar a compreensão do lugar e seus elementos particulares que, conjuntamente a outros de 

natureza geral, contribuem para a materialização das formas no espaço geográfico (CAVALCANTI, 

2012). 

Essas três questões direcionam a leitura geográfica para uma análise que considere os fatos 

em diferentes escalas geográficas, evidenciando as relações, conexões e contradições da totalidade 

do espaço. Tal visão geográfica do espaço e capacidade reflexiva, de pensar a partir de conceitos 

próprios da Geografia é que se entende como necessária aos licenciandos, sendo o conceito de 

escala geográfica imprescindível a esse pensamento, a mediação didática e ao trabalho docente. 

1.1 Problemática e justificativa: questões estruturantes da pesquisa 

A partir das discussões tecidas até aqui, assume-se que em um mundo dinâmico, volátil e de 

relações multiescalares, em que o local, o regional, o nacional e o global estão indissociavelmente 

ligados, faz-se necessária a formação do conceito de escala geográfica que possa desnudar as tramas 

e conexões entre os fenômenos que os permeiam. Logo, a formação inicial de professores em 

Geografia deve possibilitar a aquisição de conhecimentos próprios da Geografia, permitindo uma 

análise em diferentes escalas geográficas, capaz de localizar e compreender os processos que 

concorrem para que eles se realizem, conduzindo a um processo de ensino-aprendizagem. 

Com isso e a partir dos conhecimentos didáticos-pedagógicos sobre o conteúdo de 

Geografia, espera-se que o futuro professor de Geografia seja capaz de mobilizar o referido 
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conceito sobre escala geográfica, possibilitando a seus estudantes da educação básica que também 

consigam identificar em seu contidiano aqueles elementos que são exógenos ao local, bem como 

suas implicações e desdobramentos em diferentes escalas.  

Como explicitado, é notável a importância desse conceito para a constituição de uma 

reflexão geográfica, contudo, reconhece-se a problemática de que, ao longo dos anos, foi e é dada 

pouca importância ao conceito de escala geográfica, quase sempre tratado subsidiariamente, ou de 

forma confusa, associando-o à escala cartográfica (CASTRO, 2014), fato que dificulta sua 

apropriação pelo licenciando e implica em sua futura atuação enquanto docente no ensino de 

Geografia na educação básica.   

Diante dessa problemática esse trabalho se justifica, pela necessidade de aprofundar as 

discussões científicas sobre a temática, contribuindo para que os futuros professores de Geografia 

na educação básica ou em outros níveis de ensino compreendam o conceito de escala geográfica, e 

consequentemente, realizem a mediação do ensino de Geografia aos seus futuros alunos.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Compreender se o curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí possibilita a construção do conhecimento sobre escala geográfica. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1) Ponderar a pertinência do conceito de escala geográfica para a formação de professores 

em Geografia com a utilização de autores da área; 

2) Identificar quais abstrações os licenciandos em Geografia possuem sobre a escala 

geográfica; 

3) Analisar como a temática sobre escala geográfica aparece nos documentos oficiais 

direcionadores do processo de formação de professores; 

4) Contribuir com a ampliação de estudos que tratam da importância de mediar a construção 

de conhecimentos sobre o conceito de escala geográfica para a compreensão dos aspectos do local, 

regional, nacional e global de forma indissociável. 

1.3 Procedimentos da pesquisa 

O uso de um método pressupõe uma concepção de mundo. Desse modo, optou-se pela 

utilização da abordagem qualitativa de natureza dialética, ou seja, um método que possibilite 

entender o processo de formação de professores e a universidade, no geral, como componente de 

uma sociedade contraditória, reproduzindo assim, intercorrências presentes no espectro mais amplo 

do capitalismo. 
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Assim, com o escopo de estudar a formação inicial de professores em Geografia na 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (Mapa 1), tomou-se como referência os estudantes 

regulares do curso de Licenciatura em Geografia que tenham taxa de integralização igual ou 

superior a 80% da carga horária, correspondendo ao término da formação inicial nessa instituição. 

 

Mapa 1 – Localização da UFG/ Regional Jataí, Unidade Riachuelo – 2020 

 
Fonte: IBGE, 2005; PMJ (GO), 2012. 

Autor: MOURA JR, 2019. 

 

Buscando atender aos referidos objetivos realizou-se, num primeiro momento, uma pesquisa 

bibliográfica e documental (LAKATOS; MARCONI, 2003). A primeira consistiu num 

levantamento teórico das discussões sobre formação de professores e escala geográfica, uma vez 

que se trata de elementos os quais, em outras perspectivas, já foram pesquisados, podendo 

enriquecer a discussão aqui proposta. 

A pesquisa documental se deu a partir da análise: do Projeto Político-Pedagógico do Curso 

(PPC), das Diretrizes Nacionais para Formação de Professores (DCNs)
2
, dos pareceres 27/2001 e 

02/2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que versam, respectivamente, sobre a carga 

                                                 

2
Sabe-se que a educação brasileira, em especial a Educação Básica, passa por uma mudança curricular a partir de 2017, 

com a aprovação da Lei nº 13.415 (Reforma do Ensino Médio) e com a homologação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), da Educação Infantil e Ensino Fundamental e, posteriormente, do Ensino Médio. Contudo, devido 

ao fato dessas normativas estarem em fase de implementação e adequação dos sistemas de ensino, público e privado, 

tais normativas não foram objetos da presente pesquisa. 
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horária dos cursos de formação de professores e a Prática como Componente Curricular (PCC), 

visando averiguar se a escala geográfica aparece (explícita ou implicitamente) em tais normativas 

ou quais instrumentos favorecem sua construção. 

Visando identificar quais generalizações os licenciandos em Geografia possuem, foram 

aplicadas situações problemas (questões abertas e fechadas, elaboradas a partir dos apontamentos 

teóricos existentes sobre o conceito escala geográfica) por meio de questionário (Anexo 2). 

Ressalta-se que os questionários foram aplicados em sua totalidade nas dependências da UFG/ 

Regional Jataí, na presença do pesquisador e durante o período de 50min (1h/aula), de modo a 

evitar qualquer indução. 

Os dados advindos dos questionários foram avaliados em duas etapas: análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) para as questões de caráter discursivas, realizando-se um levantamento dos 

termos recorrentes nas respostas que remetem à compreensão do conceito de escala geográfica, tais 

como: espaço geográfico, globalização, relações de poder, local, regional, nacional, global, espaços 

de ações e espaços de comando, dentre outros. 

Em seguida, a tabulação das questões objetivas com o intuito de confirmar e/ou refutar os 

resultados obtidos anteriormente, dando destaque ao número de participantes que responderam as 

alternativas “a”, “b”, “c” “d” ou “e” indicando os principais acertos, erros e dificuldades 

encontradas pelos estudantes. De forma a avaliar, se o curso de Licenciatura em Geografia da UFG/ 

Regional Jataí possibilitou a construção do conhecimento sobre a escala geográfica a esses 

licenciandos participantes da pesquisa. 

Objetiva-se ainda indicar, em texto acadêmico, quais generalizações/conceitos os estudantes 

foram capazes de mobilizar em relação ao conceito de escala geográfica e sugerir um percurso 

teórico-metodológico contributivo para sua formalização. 

Nesse sentido, dividiu-se o trabalho em quatro momentos, subtraindo-se a “Introdução” e as 

“Considerações finais”, sendo: “A formação do professor de Geografia”, em que se discute a 

compreensão de como deve ser a educação, o ensino de Geografia e a base de conhecimentos que 

embasam a atuação do professor como atividade profissional específica. 

Em seguida, discute-se teoricamente o conceito de escala geográfica, apontando para as 

diferentes concepções do conceito e o debate que ele mobiliza na Geografia, de modo que ao final 

se apresente o entendimento que se faz do conceito de escala geográfica, optando por uma matriz 

teórica. 
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O terceiro momento se destina a discussão dos dados, sejam eles provenientes da análise 

documental e dos dados coletados a partir do questionário e, a partir dessa análise e discussão teve-

se a necessidade de um quarto momento. 

Esse momento, sendo um exercício intelectual do pesquisador, foi destinado à formulação 

de um percurso didático de caráter transversal, ou seja, possível de ser usado em diferentes 

situações e turmas, mediante adaptações realizadas pelo professor, a partir do conteúdo de 

“Cerrado”.  A eleição desse conteúdo se justifica pela importância dessa temática e necessidade do 

reconhecimento, pelos estudantes, dos condicionantes endógenos e exógenos ao local e suas 

repercussões na vivência dos alunos. 
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2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

A formação que desenvolva as habilidades para o exercício da docência, ou seja, aquela que 

contemple os conhecimentos de base do professor, os saberes da docência, a profissionalidade, é um 

passo necessário para a articulação universidade-escola-sociedade, especialmente, por ser o 

momento de profissionalização de professores que serão incumbidos de socializar formalmente com 

as novas gerações os conhecimentos adquiridos ao longo da história da humanidade. 

Entende-se por profissionalidade docente “a afirmação do que é específico na ação docente, 

isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 2003, p. 65), refutando, com isso, a ideia de que 

para ensinar basta saber o conteúdo. 

A escola no contexto atual se faz cada vez mais necessária, haja vista o acirramento das 

desigualdades promovidas pelo capitalismo neoliberal, de modo que essa instituição juntamente 

com outras (de assistência social, moradia, saneamento, entre outras) são capazes de promover uma 

transformação social. 

Para transformar a sociedade, contudo, precisa-se antes transformar a escola, em geral, e o 

ensino de Geografia, em específico, rompendo com um ensino que insiste em reproduzir 

informações em contextos desarticulados da realidade. Tal rompimento tem como possibilidade 

uma renovação docente, em que o profissional professor (àquele que tenha o domínio do 

conhecimento disciplinar, do conhecimento didático-pedagógico, do conhecimento didático-

pedagógico do conteúdo, do currículo e contexto escolar, dos estudantes) é capaz de mobilizar os 

estudantes a olhar e compreender a realidade. 

Essa mobilização torna-se relevante tanto para o professor de Geografia quanto para os 

estudantes da educação básica, de modo que ao olhar não apenas vejam, mas que possam 

compreender como se inserem nessa realidade, entendendo suas limitações, demandas, 

possibilidades de atuação, haja vista que para transformar a escola, o bairro, a cidade e a sociedade 

como um todo é necessário primeiro compreendê-la. Tudo isso, porém, só será possível a partir da 

atuação de um docente que tenha a percepção do papel que a ciência geográfica, seu ensino-

aprendizagem, seus conceitos, os conteúdos, possuem. 

Uma das formas de se compreender a educação, o papel da Geografia e do seu ensino no 

contexto atual do capitalismo se dá a partir da dialética, em que a contradição capital/trabalho tem 

papel de destaque. 
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2.1 Algumas considerações sobre a dialética e o ensino de Geografia 

A ciência como conhecimento formal e independente da Filosofia surge com o 

Renascimento no século XIV, concretizando-se com o Iluminismo no século XVIII, sendo as 

Ciências Naturais as primeiras a serem institucionalizadas e, posteriormente, no século XIX, as 

Ciências Humanas. O projeto científico daquele período tinha como base uma separação e recusa do 

saber teológico e do saber metafísico que até ali era o principal elemento explicativo do mundo, do 

cosmo.  

O conhecimento científico, originalmente formulado sob premissas positivistas, é tido como 

um conhecimento historicamente válido, oriundo de um processo racional (lógico), em que o 

pesquisador, de forma neutra e objetiva, examina, descreve, decompõe, avalia e remonta o objeto de 

estudo, desvelando seus determinantes e encontrando seu princípio de causalidade. 

Essa concepção de ciência no século XX, principalmente a partir das transformações 

tecnológicas e dos processos de modelagem, transforma-se no empirismo lógico, também chamado 

de (neo)positivismo, não implicando num rompimento, mas numa adaptação ao novo contexto 

social do período pós-2ª Guerra. 

Juntamente com o positivismo, no século XIX, tem-se o historicismo (ou neokantismo), para 

quem a realidade só adquire sentido a partir da ordenação cognitiva do homem, sendo a própria 

realidade fruto da cognição humana que imprime uma organização e sentido ao real. Assim, cria-se 

um embate, no âmbito filosófico, sobre a concepção de ciência empreendida por cada corrente.  

Ainda nesse contexto tem-se uma terceira corrente filosófica, muitas vezes “olvidada”, que 

disputa a hegemonia pela concepção de ciência – a dialética. Esta, apesar de existir desde a Grécia 

Antiga, é reformulada em bases científicas por Georg W. Friedrich Hegel, a partir de uma 

concepção idealista, e transformada por Karl Marx que, invertendo a dialética hegeliana, a coloca 

em bases materialistas. 

Aqui, é importante dizer que cada concepção metódica de ciência, seja ela natural ou 

humana, as considerando indissociáveis, implica uma concepção de mundo, sociedade e seres 

humanos. Logo, tem-se que a educação, em geral, e o ensino escolar, em específico, empreendido a 

partir do capitalismo industrial de sua necessidade de universalização do ensino, foi impregnado por 

uma dessas concepções metódica criando uma tradição na forma de ensinar. 

A Geografia, formulada a partir do embate do positivismo (determinismo) e historicismo 

(possibilismo), permeada por disputas territoriais entre Alemanha e França deu origem a um ensino 

de Geografia mnemônico, descritivo, neutro e apolítico, próprio às necessidades daquele período, 

ou seja: conhecer as riquezas naturais dos territórios anexados pelos países imperialistas, 
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constituindo uma Geografia dos professores, em face de outra Geografia politizada, interessada, 

estratégica denominada de Geografia dos Estados-maiores e das empresas (LACOSTE, 2012).  

Essa formulação inicial do ensino de Geografia criou uma tradição em seu ensino que 

perpetua-se até os dias atuais apesar do movimento de renovação da Geografia na década de 1970, 

de vertente marxista, fenomenológica e mesmo pós-moderna, podendo-se dizer que a Geografia 

radical, de orientação social e as demais correntes, mesmo trazendo avanços, em âmbito acadêmico, 

ainda se mantem, em alguns aspectos, afastada de seu ensino na educação básica (KAERCHER, 

2004). 

Aqui, cabe refletir sobre as razões desse afastamento do movimento de renovação e da 

Geografia escolar. Ele se deve, em grande medida, a dinâmica própria da escola, sua organização e 

cultura o que, todavia, não impossibilitou que algumas iniciativas e experiências propostas feitas 

pelos renovadores fossem implementadas e bem sucedidas. 

Criou-se assim, um descompasso entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar. 

Enquanto na academia a hegemonia é disputada por correntes como positivismo, empirismo lógico, 

historicismo, fenomenologia e dialética (idealista e materialista), na Geografia escolar, tem-se 

marcadamente uma orientação positivista de uma pedagogia tradicional e/ou um empirismo lógico 

sob a forma de uma pedagogia tecnicista que se conjuga à tradição histórica da própria Geografia 

escolar (KAERCHER, 2004). 

Cabe dizer que as práticas mnemônicas não são próprias da Geografia, existindo desde a 

Antiguidade e sendo melhores desenvolvidas a partir da pedagogia jesuítica, todavia, no contexto 

atual em que há um rápido transito e  um maior acesso a informações, essas práticas se mostram 

inócuas, não bastando decorar ou descrever, é preciso interpretar, explicar, análisar entre outras 

atividades 

Contrariamente, nas últimas décadas, vislumbra-se o início de uma transformação, haja vista 

a qualificação dos docentes que imagina-se estar acompanhada por uma maior difusão nos cursos de 

formação cuja matriz teórica e metódica seja outra que não especificamente o positivismo, 

especialmente aquelas de orientação marxista, fenomenológica e/ou pós-moderna. 

Isso é deveras importante, pois, uma prática docente e sua concepção de ensino orientada 

pelo positivismo e/ou empirismo lógico possui uma concepção particular de aluno e educação. 

Nesse sentido, Luckési (1994) aponta que uma concepção de educação orientada por esses 

pressupostos pode dar origem a duas tendências pedagógicas: a pedagogia tradicional e a pedagogia 

tecnicista. 

A pedagogia tradicional possui como características: uma formação humanística (ensino de 

conteúdo da cultura geral) com forte caráter intelectualista, seus conteúdos, procedimentos didáticos 
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e a relação professor-aluno não possui nexo com a realidade dos sujeitos, ignorando seus cotidianos, 

possui um caráter autoritário, centrado no professor enquanto detentor do conhecimento, sendo o 

aluno um sujeito ahistórico, passivo e despersonalizado (LUCKESI, 1994).  

Hoje, diferente do que ocorria no século XVII, momento da concepção da pedagogia 

tradicional, em que existia uma metodologia expositiva a ser realizada em sala da aula, há apenas 

uma herança com um encadeamento de passos: a) apresentação clara e precisa de alguma temática, 

b) resolução de um ou mais exercícios modelos, c) proposição de uma lista de exercícios para 

resolução dos estudantes, meramente repetitiva (VASCONCELLOS, 1992). 

Dentre as limitações do uso da didática expositiva, destacam-se aqueles de natureza 

cognitiva: baixo índice de aprendizado, devido, principalmente, às poucas interações existentes 

entre o sujeito congnoscente (aluno), o mediador (professor) e o objeto (conteúdo) no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A pedagogia tecnicista, por sua vez, imbuída de uma lógica empresarial entende os 

estudantes como insumos (inputs) que devem se tornar obrigatoriamente produtos (outputs), num 

processo quase fordista, em que o professor é uma espécie de “gerente”, responsável por essa 

transformação, uma vez que “seu interesse imediato é o de produzir indivíduos ‘competentes’ para 

o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas” 

(LUCKESI, 1994, p. 61). 

Dessa forma, além de assumir as características da pedagogia tradicional, a sua vertente 

tecnicista promove uma separação entre os “sujeitos que pensam” e aqueles “sujeitos que 

executam”, a partir da constituição de apostilados, modelos, programas ou sistemas educacionais a 

serem reproduzidos pelas diferentes escolas nas diversas regiões do país, ignorando qualquer 

especificidade do lugar, da escola, dos professores e dos próprios estudantes. 

Contrário a essas concepções dominantes no cenário brasileiro, seja da educação pública ou 

privada, entende-se que uma educação e o ensino de Geografia devam ser transformadores, 

pautando-se numa educação voltada para a cidadania promovida por uma escola democrática em 

que coexistem diferentes visões e posições teóricas, metódicas e ideológicas. 

Reformulada por Karl Marx no século XIX, a dialética enquanto possibilidade cognoscível 

da realidade, ela nos oferece uma compreensão da totalidade do real, a partir da compreensão do 

movimento da matéria e suas contradições (PAULO NETTO, 2011), de modo que seja possível ver 

nela as oportunidades de desenvolver uma práxis social (na escola e no ensino de Geografia) que 

seja transformadora.  
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Na perspectiva dialética do ensino, o aluno se constitui como um sujeito histórico e 

geograficamente determinado, permeado por múltiplas condicionantes da sociedade em que se 

encontra, estando, ele próprio e a sociedade, em permanente tensão. 

Logo, importa-nos 

Interpretar a educação como uma instância dialética que serve a um projeto, a um 

modelo, a um ideal de sociedade. Ela medeia esse projeto, ou seja, trabalha para 

realizar esse projeto na prática. Assim, se o projeto for conservador, medeia à 

conservação; contudo, se o projeto for transformador, medeia à transformação; se o 

projeto for autoritário, medeia a realização do autoritarismo; se o projeto for 

democrático, medeia a realização da democracia (LUCKESI, 1994, p. 49). 

Com isso, busca-se um ensino de Geografia que conceba o aluno como sujeito ativo do 

processo de ensino-aprendizagem cujo foco seja a construção do conhecimento. Tencionando, por 

exemplo, como par dialético, repleto de contradição, os conhecimentos cotidianos e os 

conhecimentos científicos (VIGOTSKY, 1993), uma vez que é valorizando a realidade cotidiana do 

aluno que o professor pode alçá-lo a voos mais altos, a partir do conhecimento científico. 

Couto (2005), referindo-se à teoria de formação de conceitos, formulada por Vigotsky 

(1993), aponta a existência de três momentos do processo de formação dos conceitos: a) agregação 

desorganizada ou imagem sincrética, b) pensamento por complexos e o c) pensamento conceitual. 

O primeiro momento é marcado por um agrupamento dos objetos realizado por inferências e 

impressões vagas e ocasionais que, podem ou não coincidir com as características reais dos objetos, 

sendo o estágio inicial do pensamento. 

O pensamento por complexos, por sua vez, é uma forma de agrupar, objetos e fenômenos, 

em que se misturam características reais e subjetivas, sendo ligações factuais. A criança percebe 

alguma característica concreta do fenômeno/objeto que a atrai, destacando-a das demais e 

conduzindo a partir daí o agrupamento. Entretanto, por serem características factuais, a cada 

agrupamento, ainda que os objetos sejam os mesmos, ter-se-iam diferentes arranjos, pois um novo 

atributo é destacado. 

Por fim, o pensamento conceitual é aquele que, superada a organização factual dos objetos 

ou fenômenos em complexos permitindo ao sujeito destacar (abstrair) uma ou mais características, 

fazendo um jogo simbólico entre os elementos relacionados. Dessa forma, para conceituar um 

fenômeno é preciso que o aluno analise, descreva e decomponha o objeto/fenômeno a fim de isolar 

dele traços elementares para, em seguida, abstraindo-os do conjunto, elabore uma síntese dos 

atributos mais significativos, simbolizando-o com uma palavra (COUTO, 2005). 

Dessa forma, 

No vai e vem do movimento triádico [singular, particular e universal], propõe-se à 

metodologia do ensino e da didática da Geografia a articulação do processo de 
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ascensão do abstrato ao concreto com o método de exposição, a partir do qual a 

aprendizagem de conceitos e conteúdos se inicia com problemas socioespaciais que 

sejam significativos para os alunos e, simultaneamente, fundamentais à 

compreensão da produção capitalista do espaço (COUTO, 2011, p. 28). 

Aqui, tem destaque o imperativo da construção de conceitos pelos estudantes, todavia, não 

se ensina o conceito per si, este, em verdade, constitui uma espécie de “recheio” dos conteúdos. 

Toma-se, como exemplo, o ensino de geomorfologia: ao estudar determinada formação geológica, o 

professor deve mediar a construção do conhecimento, tendo como ponto de partida a realidade 

concreta do aluno. 

Pode-se tomar como referência o estudo de um morro testemunho ou outra formação 

qualquer que seja parte da vivência dos estudantes para, em seguida, explicar o entendimento que a 

comunidade científica faz daquela formação (seja ela uma cuesta, um holgback, ou outra formação 

qualquer). Logo, o aluno perceberá que estudar formalmente o relevo da sua cidade é diferente de 

conhecê-lo a partir de sua vivência, podendo, com isso, estabelecer generalizações e/ou sínteses 

passando do conhecimento cotidiano (senso comum) ao conhecimento científico num processo de 

afirmação e negação dialética. 

De modo que, 

Um estágio dado do desenvolvimento da contradição, os contrários [conhecimentos 

cotidianos e conhecimentos científicos] mudam-se seja um pelo outro, seja pelas 

formas superiores, condicionando a resolução da contradição e, ao mesmo tempo, a 

eliminação do antigo estado qualitativo e o aparecimento de um estado novo. O 

aparecimento deste resulta, portanto, da negação do antigo estado qualitativo que já 

está anulado. O resultado disso é que a negação é um momento necessário do 

desenvolvimento (CHEPTULIN, 1982, p. 313). 

Nesse movimento que vai do singular ao universal, perpassando o particular, pode o aluno 

estabelecer relações e compreensões dos fenômenos que se interconectam e se complementam num 

intenso trânsito escalar, formando sucessivas totalidades sem que haja qualquer hierarquia em 

importância entre elas. 

A totalidade é compreendida na dialética como uma “totalidade concreta inclusiva e 

macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade. 

Nenhuma dessas totalidades é ‘simples’” (PAULO NETTO, 2011, p. 56), sendo essa totalidade 

dinâmica, relativamente estável durante certo período histórico. 

De forma análoga ao movimento dialético (tese-antítese-síntese), o processo de mediação 

pedagógica da construção do conhecimento geográfico, com vistas à totalidade, pautado na dialética 

deve ser marcado por três momentos: a) mobilização para o conhecimento, b) construção do 

conhecimento; c) síntese do conhecimento (VASCONCELLOS, 1992). 
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Mobilização do conhecimento: é o contato inicial do sujeito com o objeto. É o momento 

em que se estabelece o primeiro nível de significância, em que o aluno elabora as primeiras 

representações mentais do objeto, uma primeira aproximação. Essa ação é mediada pelo professor 

que deve despertar nele o desejo, o interesse pelo objeto. Eis a primeira e grande tarefa do 

professor: sensibilizar o sujeito para a necessidade de compreender o objeto, o que pode ser 

facilitado, utilizando-se de elementos empíricos que sejam parte integrante de sua vivência diária. 

Deve-se ter o cuidado de, mesmo partindo da vivência imediata dos estudantes, não se 

restringir a ela, para isso, deve o professor conhecer seu público, o meio no qual estão inseridos e a 

realidade da escola, ter claro os objetivos de seu trabalho docente e buscar mediações apropriadas 

aos conteúdos. 

Construção do conhecimento: trata-se do segundo nível de significância, aquele no qual o 

sujeito mergulha no objeto, buscando compreender suas relações internas e externas. Aqui ocorre o 

confronto do conhecimento cotidiano do aluno com o conhecimento científico. 

Na contraposição dos conhecimentos cotidianos com os conhecimentos científicos, substrato 

para construção da síntese pelos estudantes, é necessário que o professor discuta as contradições da 

realidade experienciada pelos estudantes, de modo que possa se valer dela para sensibilizar e 

apontar os contrastes e determinantes que os cercam. 

Elaboração da síntese do conhecimento: nesta etapa, deseja-se que o aluno seja capaz de 

expressar uma síntese das etapas anteriores. É a expressão do conhecimento sistematizado que 

foram construídos. Essa expressão tem por objetivo uma mudança qualitativa, ou seja, a 

transformação da realidade, sendo produto de uma dialética sujeito-objeto que supera a concepção 

reprodutivista e acrítica de educação (VASCONCELLOS, 1992). 

Deve-se ainda ter como meta a criticidade, ou seja, uma atitude (auto)reflexiva sobre os 

designíos educacionais e práticas sociais, a concepção histórica dos conteúdos, a noção de 

totalidade: todo conteúdo foi elaborado num determinado contexto, e este implica determinações e 

impressões que são importantes nos momentos de mediação com os estudantes. 

Ademais, cabe apontar que entre a concepção teórica (pensamento) e a ação (prática social) 

está inserido um processo mediador, em que o professor e a escola possuem importância ímpar, 

sendo um espaço privilegiado que pode contribuir para uma (trans)formação social em bases 

solidárias e humanas. 

Tudo isso, porém, só é possível a partir de uma ação profissional do professor o que, para 

tanto, demanda uma sólida formação docente, em que o licenciando apreenda tanto o conhecimento 

específico da Geografia (teorias, conceitos, entre outros) quanto o conhecimento didático-
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pedagógico geral (metodologias de ensino, concepções pedagógicas, entre outros) a fim de formular 

um jeito próprio de se ensinar Geografia. 

2.2 A formação docente e o ensino de Geografia 

Refletir sobre a formação de professores é reflexionar sobre as possibilidades de 

transformação de uma sociedade, pois, ainda que exista um cenário de desvalorização da educação e 

da escola, o professor continua sendo um dos principais agentes de formação do cidadão 

(LIBÂNEO, 2008). 

O professor, enquanto profissional, deve ter como escopo da sua atividade a relação de 

ensino-aprendizagem, entretanto, constituiu-se historicamente, nos cursos de formação de 

professores, um caráter bacharelesco de sua formação, dicotomizando conhecimentos específicos da 

disciplina e conhecimentos didático-pedagógicos que, muitas vezes, inviabiliza atingir o seu 

objetivo profissional (CUNHA, 2010). 

Isso levou ao reconhecimento tácito de um baixo status do ensino no contexto acadêmico, 

sendo superado pela pesquisa. Decorre daí, concepções de que, ao menos em instituições públicas, 

programas de pós-graduação e institutos de pesquisa, o valor do profissional é medido pela 

quantidade de artigos, livros e trabalhos publicados (SOUZA; GUIMARÃES, 2011). 

Opondo-nos a isso, temos a docência, em geral, e o ensino de Geografia, em particular, 

como instrumentos sociais de transformação em prol de uma educação que conduza os estudantes a 

desenvolver um pensamento geográfico, ou seja, um conjunto de artifícios teórico-analíticos que os 

permitam “ler” o real por um viés geográfico, possibilitando compreender os fenômenos e suas 

materializações no espaço. 

Nesse intuito, um conceito muito importante é o de escala geográfica, entendendo-a num 

duplo: instância material de reprodução do capital (SMITH, 1988) e artifício teórico-conceitual 

(CASTRO, 2014), sendo responsável por desnudar as múltiplas relações que se projetam e 

concorrem, paralelamente, com elementos inerentes do local, para a materialização das relações 

sociais no espaço. 

Esse processo só será possível a partir de uma sólida formação do professor, inicial e 

continuada, uma vez que não é possível se ensinar aquilo que não se sabe. Portanto, buscando 

indícios do que seja uma boa formação, ancora-se em Shulman (2014) quando questiona “o que faz 

com que o professor ensine de uma forma e não de outra?” e, com base nisso, estabelece os 

conhecimentos de base do professor, cuja maior ênfase é o conhecimento didático-pedagógico do 

conteúdo. 
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Acredita-se assim que, esse conhecimento de base, aliado aos saberes advindos da 

experiência, passando pelo estágio supervisionado em Geografia, leva o graduando à construção de 

um conhecimento, pautado em conceitos geográficos, além de ser fundamental a (re)elaboração de 

sua identidade profissional. 

Dessa forma, para dar conta dos objetivos aqui propostos, parte-se do contexto da educação 

e do ensino no/do modo de produção capitalista para, com isso, chegar à formação docente como 

instrumento de transformação social o que nos conduz a pensar: “o que é uma boa formação 

docente?”, resposta que encaminha a valorização do professor e de sua profissionalidade 

(LIBÂNEO, 2008). 

Tal valorização, contudo, só é possível a partir do reconhecimento da dimensão pedagógica 

da docência, de uma luta constante por retomada de prestígio, pessoal e social, superando o mal-

estar e a baixa estima, do estabelecimento de uma identidade profissional, de uma prática docente 

cujo escopo seja o processo de ensino-aprendizagem, além de se insurgir contra a concepção de 

educação como objeto de mercado (MÉSZÁROS, 2008). 

2.2.1 A educação no/do modo de produção capitalista 

A educação e o ensino enquanto práticas sociais não podem ser entendidas de forma 

descontextualizada da sociedade na qual estão inseridos. Assim, o sistema educacional de 

determinado período histórico está inevitavelmente alinhado com as demandas inerentes ao próprio 

período. 

O ensino público, por exemplo, surgiu no contexto de afirmação capitalista: a Revolução 

Industrial no século XVII, e tinha por objetivo (re)educar os trabalhadores advindos da 

“organização feudal”, ensinando-os a ler, escrever e os hábitos e normas do convívio e trabalho na 

fábrica. 

Com isso, nota-se que, 

O sistema escolar moderno não surgiu por acaso e muito menos foi pensado e 

iniciado a partir de baixo, dos interesses dos dominados ou dos excluídos. Ele foi 

construído por cima, pelo Estado instrumentalizado pela burguesia que se tornava 

classe hegemônica, seja na forma clássica do empresariado, seja na forma das 

burocracias de Estados centralizados. O sistema escolar, portanto, foi e ainda é 

fundamental e até estratégico para a reprodução da sociedade capitalista ou 

moderna (VESENTINI, 2015, p. 16). 

Com algumas ressalvadas, outro fato que exemplifica esse processo é a criação do ensino 

escolar de Geografia no final do século XIX, na França e Alemanha, são as disputas territoriais. 

Nelas, percebeu-se a necessidade de inculcar na população um sentimento de pertencimento e 

valoração do Estado nacional, visando fomentar o ideal expansionista/imperialista daquele período. 



27 

 

A partir das reflexões tecidas, pode-se considerar que, na sociedade capitalista, as práticas 

educativas e escolares estão, em graus e formas variadas, articuladas com discursos e ditames do 

modo de produção, não podendo ser entendidas de formas desvinculadas da sociedade e sua cultura. 

Com a ascensão do neoliberalismo, da globalização e das transformações sociais, o sistema 

educacional adotou alguns paradigmas, antes restritos ao meio empresarial como: qualidade total, 

flexibilização, eficiência e eficácia, parceria público/privado. Isso criou uma dicotomização do 

debate educacional sobre a finalidade da educação, oscilando entre discursos que ora pendem para 

uma educação para o mercado de trabalho, ora para a construção da cidadania.  

Essa dicotomização, contudo, parece ser pouco fecunda, haja vista que nem o Estado e a 

cidadania existem sem a contribuição (impostos) arrecadados em atividades do “mercado” 

(produção, circulação, distribuição e consumo), nem o mercado pode funcionar sem a atuação do 

Estado, seja por meio da regulação, seja por meio da intervenção (financiamento ou mesmo com o 

uso da força repressiva). 

Entretanto, não se pode perder de vista a real natureza da educação e da escola no/do 

capitalismo: “qualificação” do trabalhador para o mercado de trabalho e extração da mais-valia, 

visando apenas compensar e corrigir eventuais desvios e anomalias que prejudiquem o 

funcionamento do próprio sistema (MÉSZÁROS, 2008). 

Todavia, a educação, em geral, e a escola, em particular, não se reduzem apenas à 

reprodução do sistema. Ele é funcional para o capitalismo, mas, contraditoriamente, também se 

constitui num instrumento de construção da cidadania, de aprimoramento do pensamento, da 

criatividade e criticidade das pessoas, sem o qual é impossível qualquer transformação, individual 

ou coletiva (VESENTINI, 2015). 

O que se destaca aqui é: qual(is) a(s) limitação(ões) da educação e da escola, em geral, e do 

ensino de Geografia, em particular, na sociedade capitalista? A resposta para essa questão é 

complexa, assim, a fim de apontar algumas possibilidades recorremos a Mészáros (2008) quando, 

fazendo uma analogia com as relações entre servo e senhor feudal, aponta: 

Seria realmente um absurdo esperar uma formulação de um ideal educacional, do 

ponto de vista da ordem feudal em vigor, que considerasse a hipótese da 

dominação dos servos, como classe, sobre os senhores da bem-estabelecida classe 

dominante. Naturalmente, o mesmo vale para a alternativa hegemônica 

fundamental entre o capital e o trabalho (MÉSZÁROS, 2008, p. 26, grifo do autor). 

Alinhado a essa proposição, Libâneo (2012), ao estudar a constituição e expansão do ensino 

público no Brasil, evidencia a existência de uma dualidade, para o referido autor tem-se uma 

educação pobre em conhecimento destinada às pessoas das classes sociais mais baixas cujo 

direcionamento é a formação de uma força de trabalho pouco qualificada, ao passo que tem-se outra 
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educação rica em conteúdos, conceitos, ou seja, em conhecimento, destinado às classes mais 

abastardas, cujo ímpeto seria formar gestores para o capital. 

Essa dualidade perversa é emblemática do caráter seletivo da educação e da escola no 

capitalismo, de modo que, apesar da condição social não determinar as oportunidades “oferecidas” 

ao sujeito ao longo da vida, ela é fator limitador dessas oportunidades. Logo, frequentar uma escola 

do acolhimento ou uma escola do conhecimento é significativamente diferente, ao passo que a 

escola do acolhimento é aquela constituída em modelo assistencialista cuja preocupação está 

distanciada do conhecimento; enquanto a escola do conhecimento tem por objetivo primeiro 

socializar os conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade (LIBÂNEO, 2012). 

Outra faceta da educação no capitalismo diz respeito aos inúmeros discursos que a apregoam 

como solução para os problemas de desigualdade social, distribuição de renda e oportunidades na 

sociedade. A educação possui sim um papel significativo na transformação social, entretanto, é 

demasiado ou mesmo inocente crer que ela possui um papel “revolucionário”, uma vez que, como 

já dito, responde a questões específicas de um período histórico e do modo de produção.  

E mesmo sabendo que a opção profissional dos jovens tem sido influenciada pela busca do 

sucesso e ou desejo de ascensão social, o modelo de educação praticado e seu discurso da educação 

como “salvação”, escondem, em verdade, uma lógica irreal, perversa que ao atrelar a felicidade ao 

sucesso pessoal e deste à competição, cria-se a obrigação do sujeito ser o primeiro, o melhor em 

todos os aspectos e situações (GUIMARÃES, 2015). 

Logo, 

O problema dessa solução da educação como desenvolvimento de capital humano é 

que se trata de uma solução parcial: funciona, ou parece funcionar, apenas 

enquanto a economia vai bem. Na atual crise na Europa, nos Estados Unidos, e no 

Caribe e América Central, a educação deixa de ser uma forma de garantia. A cruel 

ironia da crise atual [iniciada em 2006] é que agora nós temos as populações mais 

altamente educadas e não temos empregos (GAMARNIKOW, 2013, p. 193, grifo 

da autora). 

Nota-se que há a possibilidade de ascensão social intergeracional por meio da educação, 

porém, é falaciosa a ideia de que seja capaz de resolver problemas surgidos em outras esferas da 

sociedade, pois, a oferta de empregos são resultados de investimentos capitalistas e de decisões 

sobre o tipo de emprego e trabalhador que se deseja criar a partir das demandas produtivas. 

Refutando completamente esse discurso “salvacionista” da educação, Gamarnikow (2013) 

sentencia: 

A educação entra nesse cenário do trabalho como um mecanismo de seleção e 

filtro, não como garantia de emprego. E quanto mais educação todo mundo tem, 

menor valor ela tem no mercado. Os salários pagos pela educação decaem à 
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medida que a oferta de trabalhadores educados aumenta (GAMARNIKOW, 2013, 

p. 193). 

Para o capital e seus gestores, é interessante não só pelo viés econômico, mas também 

político, que a população tenha um baixo nível educacional, recebendo somente um nível mínimo 

necessário de instrução que o torne funcional ao sistema produtivo ao mesmo tempo em que é 

alheio a questões políticas. 

Contudo, mesmo o capitalismo organizando a educação como mercadoria, uma prestação de 

serviço, tem-se a possibilidade de uma educação que privilegie a crítica e a criatividade, buscando 

romper e inovar com as práticas educativas alinhadas com o mercado, pois, “limitar uma mudança 

educacional radical às margens corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma só 

vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa” (MÉSZÁROS, 

2008, p. 27). 

Dessa forma, pode-se pensar como o capitalismo, em seu formato neoliberal com sua 

concepção de “Estado-mínimo”, ou seja, a redução da atuação do Estado nas esferas ditas não-

produtivas (saúde, educação, assistência social, por exemplo), implica, dentre muitas 

consequências, numa “tragédia docente [...], posto que os professores estão sendo 

instrumentalizados para difundir uma concepção de mundo estreita e fragmentada” (SHIROMA et 

al., 2017, p. 20). 

Essa tragédia, contudo, não é um fato novo na educação brasileira. Suas origens podem ser 

encontradas na década de 1990 a partir da adoção de políticas neoliberais, inicialmente na economia 

e, depois, na educação com vistas à necessária articulação entre uma e outra. Articulação está 

voltada para a formação de um trabalhador capaz de realizar tarefas simples, de baixo custo, sendo 

atrativa para os investimentos externos. 

Tal tragédia se manifesta por diferentes prismas indo desde violência física contra 

professores (forma de “diálogo” mais praticada pelos governos, municipais, estaduais e mesmo 

federal, aos movimentos sociais e organizações de professores) até a precarização do trabalho em 

sala de aula, via sucateamento da estrutura física, dos recursos didáticos e da desvalorização 

salarial. 

Uma das faces mais perversas que vive a educação brasileira é aquela que visa 

responsabilizar o professor pelo insucesso do aluno e a fragilidade de sua formação. Entretanto, é 

preciso discernir entre ser responsável e ser responsabilizado, pois, 

“Ser responsabilizado” não equivale a “ser responsável”, dado que responsável nós, 

professores, somos pela seriedade, empenho e compromisso com que realizamos o 

trabalho pedagógico; o que não é admissível é responsabilizar exclusivamente o 

professor pelo desempenho de alunos e, pior, pelo seu desempenho futuro no 
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mercado de trabalho e pelas dificuldades econômicas que vier a enfrentar; em 

suma, responsabilizar o professor pela crise, pela pobreza e outras mazelas 

produzidas pelo sistema capital (SHIROMA et al., 2017, p. 33). 

Contrariamente, é importante que não se negue a educação no/do capitalismo, mas se busque 

entendê-la e, uma vez que qualquer prática docente que seja autônoma, significativa e 

possibilitadora de uma cidadania de fato, deve antes de tudo, para se desenvolver, estar atenta às 

contradições e potenciais transformações do próprio sistema, pois compreendê-lo é condição sine 

qua non para nele combater (VESENTINI, 2015). 

Cabe ainda algumas ressalvas, de modo que existem países que mesmo sendo capitalistas 

possuem um sistema educacional democrático e eficiente, voltado para o desenvolvimento pleno do 

ser humano e para o exercício da cidadania. Esse, porém, não é o contexto da realidade brasileira, 

muito devido à forma como o Brasil se insere no processo de globalização: fornecimento de 

produtos primários, não carecendo que o trabalhador tenha um alto grau de instrução.  

Dessa forma, qualquer projeto de transformação social, educacional, de redistribuição de 

oportunidades e de autonomia, perpassa, em algum grau, a formação docente, pois, é o professor o 

responsável pela mediação do conhecimento, elemento chave do processo de ensino-aprendizagem. 

É essencial que o professor da educação básica tenha uma sólida formação comungando 

conhecimentos didático-pedagógicos, específico das disciplinas, dos documentos oficiais, dos 

estudantes e do contexto escolar, além de saberes advindos das experiências vivenciadas em sala. 

2.2.2 Os eixos estruturantes da formação docente 

A formação de professores e o trabalho docente é um processo complexo (CUNHA, 2010). 

Isso significa que a docência e a formação para essa docência cujo professor é o mediador do 

conhecimento, numa relação dialética com o aluno e o conteúdo, pressupõe sempre a dimensão da 

totalidade, ou seja, da compreensão dos múltiplos processos que envolvem a relação de ensino-

aprendizagem, entendendo o aluno como um sujeito histórica e geograficamente determinado, 

integrante de diversas esferas sociais, além da escolar. 

Paradoxalmente e na contramão dos países de vanguarda do mundo capitalista, o Brasil 

destina pouca atenção à formação de professores da educação básica e superior, haja vista os 

inúmeros cortes no orçamento do Ministério da Educação (MEC), especialmente, a partir de 2016 

quando a administração federal explicitamente adotou e vem adotando proposições que 

desconsideram uma educação democrática em que coexistem na escola diferentes posicionamentos 

políticos e ideológicos. 

Esse cenário torna-se ainda mais grave quando se percebe que a expansão das redes de 

ensino superior acompanhada do aumento no número de matrículas em licenciaturas cresceram 
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fortemente num curto período de tempo a partir de 2003, com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), na seara pública, e com o Ensino à 

Distância (EaD), na seara privada. Essa expansão no número de cursos e matrículas, porém, não foi 

acompanhada de uma melhora nos investimentos estruturais para a qualidade da formação dos 

professores da educação básica (GATTI, 2013/2014). 

Um pequeno resgate na história brasileira nos mostra que a origem dos cursos de formação 

se encontra no final do século XIX, com a criação das Escolas Normais, destinado à formação de 

docentes para o ensino da alfabetização. Tais instituições escolares se perpetuaram até a 

regulamentação da educação na década de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394 de 1996, que estabelece a necessidade de formação em nível 

superior para docência na educação básica (BRASIL, 2017). 

A preocupação com o ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio, porém, já existia 

no início do século XX, todavia é na década de 1930, com as primeiras universidades e as primeiras 

turmas de bacharéis formadas que, acrescentando-se um ano de disciplinas pedagógicas, outorga-se 

o grau de licenciado. Esse processo foi o responsável pela constituição de uma estrutura curricular, 

em que as disciplinas pedagógicas, as didáticas e os estágios estavam concentrados no último ano 

do curso, gerando uma cisão entre formação específica e formação pedagógica e, tendo como 

consequência o desenvolvimento de um perfil bacharelesco aos cursos de licenciatura (GATTI, 

2010). 

Essa estrutura curricular foi alterada por outra, em que as disciplinas didático-pedagógicas 

são inseridas a partir do segundo ano do curso. Entende-se que, mesmo sendo uma mudança 

significativa, ainda se mostra insuficiente, pois é preciso que os estudantes desde o ingresso na 

licenciatura reflitam sobre como ensinar. 

Aqui, é imprescindível ressaltar, tem-se uma nítida diferença, como reforça Gatti 

(2013/2014), entre se formar professores e se formar especialistas disciplinares, reforçando, assim, a 

necessidade de se apreender e valorizar os conhecimentos didático-pedagógicos, geral e do 

conteúdo, sendo ainda elementos basilares à constituição de uma identidade docente. 

Essa realidade é constatada por Gatti (2010), ao analisar diversos cursos de formação de 

professores pelo país, de modo que, mesmo que os direcionadores para os cursos de formação de 

professores como LDBEN ou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica (DCNs) preguem uma indissociabilidade entre conhecimento disciplinar e 

conhecimento didático-pedagógico, as licenciaturas ainda mantém um relativo perfil bacharelesco, 

promovido especialmente pela ênfase no conhecimento disciplinar e pelo descaso com o 

conhecimento didático-pedagógico. 
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Assim, 

Adentramos o século XXI em uma condição de formação de professores nas áreas 

disciplinares em que, mesmo com as orientações mais integradoras quanto à 

relação “formação disciplinar/formação para a docência”, na prática ainda se 

verifica a prevalência do modelo consagrado no início do século XX para essas 

licenciaturas (GATTI, 2010, p. 1357). 

Todavia, essa realidade na formação de professores é, como a própria sociedade, passível de 

transformações, não sem que haja divergências e contradições. Acredita-se que um caminho 

interessante, como já dito, é o entendimento da docência como uma ação e profissão complexa, 

ensejando conhecimentos e saberes próprios e superando de vez o jargão “para ensinar, basta 

saber”. 

Para isso, a docência em Geografia deve contemplar dois eixos estruturantes: 1) a Geografia 

escolar (CAVALCANTI, 2017); 2) os conhecimentos de base do professor (SHULMAN, 2014) e os 

saberes da docência (PIMENTA, 2005). 

2.2.2.1 A Geografia escolar 

A Geografia escolar é, para Cavalcanti (2017), um dos eixos estruturantes da formação 

docente, pois, diferentemente da Geografia acadêmica, aquela mobiliza uma série de conhecimentos 

que estão para além do conhecimento específico do conteúdo e do conhecimento didático-

pedagógico geral. É preciso que o professor, ao longo da sua formação e no exercício da profissão, 

construa uma reflexão e entendimento sobre ela, juntamente com o conhecimento didático-

pedagógico do conteúdo, conhecimento dos estudantes, do currículo e demais documentos oficiais, 

dos fundamentos filosóficos e sociohistóricos da educação. 

Defende-se, portanto, que ela é um componente do currículo da educação básica e, seu 

ensino, se configura pela possibilidade de os estudantes reconhecerem a sua identidade e 

pertencimento ao mundo, compreendendo a sua forma de inserção no mundo e as limitações que 

lhes são inerentes, além das possibilidades de transformação desse real, por meio da apropriação e 

transformação do espaço (CALLAI, 2011). 

Assim, a Geografia, como disciplina escolar, está voltada para o conhecimento da 

espacialidade, para a compreensão das formas como os fenômenos se apresentam e distribuem pelo 

espaço, contribuindo para a formação escolar, por meio das condições necessárias para a realização 

de seu ensino e encaminhamentos metodológicos, permitindo contribuir de modo efetivo para o 

desenvolvimento dos estudantes (CAVALCANTI, 2017). 

Para que isso aconteça, é preciso que o professor tenha uma sólida formação, construindo 

conceitos e desenvolvendo um pensamento geográfico que o permita interpretar, analisar, sintetizar 
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e produzir entendimentos sobre as espacialidades dos fenômenos, conhecendo o contexto escolar e 

as características dos estudantes (CALLAI, 2011). 

Seu escopo, 

É a construção do conhecimento pelo aluno. No entanto, essa construção resulta de 

uma relação ativa com o meio, que pode ser propiciada, estimulada, provocada 

pelo professor por meio de seu papel de mediador do processo, pois, no ensino, a 

construção do conhecimento do aluno é social e intencionalmente mediada. [...] 

Sendo assim, o papel do professor é “apresentar” esses conhecimentos para o 

aluno, mas não simplesmente isso, ele deve fazer um “esforço pedagógico-

didático” para que o aluno entenda que se trata de um conjunto de conhecimentos 

que carrega uma história, que é uma construção dos homens resultante de sua busca 

constante para compreender e transformar o mundo (CAVALCANTI, 2017, p. 17-

18). 

Assim, a Geografia escolar não pode ser entendida como uma simplificação da Geografia 

acadêmica, ainda que mantenha com ela íntima relação, pois, está ali colocado, dentre outras coisas, 

uma tradição disciplinar adquirida com o seu desenvolver. Nessa concepção, 

O trabalho do professor ganha relevo porque é dele a tarefa de, no interior de uma 

comunidade profissional e de uma tradição disciplinar, transformar, por meio de 

uma ação complexa, o conhecimento científico em conhecimento a ser ensinado. 

Podemos identificar, neste ângulo de visão, o saber distintivo do ofício docente: a 

capacidade, sempre em contínuo processo de desenvolvimento, de tornar acessível 

a todos os alunos o conhecimento geográfico historicamente acumulado pela 

sociedade humana (LOPES, 2010, p. 81, grifo do autor). 

Além disso, o ensino de Geografia na educação básica deve conduzir o aluno a responder 

algumas “questões geográficas”, direcionadoras do processo de ensino-aprendizagem, como: 

“onde?”, “por que ali?” e “como é esse lugar?” (CAVALCANTI, 2012).  

A primeira questão busca conduzir o aluno a localizar o fenômeno, para isso deve fazer uso 

do conceito de escala geográfica para demarcá-lo no conjunto das relações de interesse. A segunda 

questão, por sua vez, visa levá-lo para além do simples fator locacional, identificando os processos 

que concorrem para aquela espacialidade naquele local e, por último, o “como é esse lugar?” tem 

por intuito aprofundar nas particularidades do local que, de forma dialética, se mesclam e se 

transformam no contato com elementos mais gerais dando origem às espacialidades. 

É nesse contexto, tendo como centralidade o processo de aprendizagem do aluno, que se 

estabelece uma relação entre o aluno, sujeito ativo do processo de aprendizagem, o professor, 

mediador do processo de construção de conhecimento pelo aluno, responsável por proporcionar 

uma relação entre o sujeito (aluno) e o objeto (conteúdo) do conhecimento, e a Geografia escolar, 

como forma de leitura e compreensão de mundo, por meio das práticas socioespaciais. 

Logo, estudar geograficamente a realidade torna-se um exercício ímpar, pois supõe o 

desvelamento da naturalização das coisas por intermédio da observação, análise, síntese, abstração, 
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entre outros processos cognitivos necessários ao estudo metódico do espaço. Trata-se do 

desenvolvimento de um raciocínio geográfico responsável por estabelecer uma leitura geográfica da 

realidade (LOPES, 2010, p. 86). 

Isto posto, uma verdadeira educação de Geografia só será possível passando por um sólido 

processo formativo do professor da educação básica, valorizando seus conhecimentos de base e 

rompendo com a dicotomia conhecimentos específicos/conhecimentos didático-pedagógicos, o que 

se entende ser possível a partir dos “conhecimentos de base do professor”. 

2.2.2.2 O conhecimento de base do professor e os saberes da docência 

Para a realização da docência, faz-se necessário uma compreensão dos estudantes como 

sujeitos sociais, históricos e geográficos, participando ativamente do processo de ensino-

aprendizagem e, com isso, superando uma simples gestão locacional e/ou disciplinar. É preciso 

também que o professor seja capaz de mobilizá-los e fazer com que tenham uma boa articulação de 

ideias, construindo seu próprio conhecimento. 

Toda educação que se propõe (trans)formadora deve almejar uma práxis educativa. Assim, 

A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem 

como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humana-social) e que, 

portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade em sua 

totalidade). A práxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é 

determinação da existência humana como elaboração da realidade (KOSIK, 1995, 

p. 222, grifos do autor). 

Na educação, a práxis é entendida como um 

Contexto de compreensão compartilhado, enriquecido com a contribuição dos 

participantes em que a aprendizagem se constrói de maneira cooperativa, dentro de 

um grupo com vida própria, com interesses, necessidades e exigências que vão 

formando uma cultura particular (SOUZA, 2012, p. 161). 

 Dessa forma, a práxis docente deve estar voltada para uma educação (trans)formadora capaz 

de promover a autonomia e construção da cidadania que só se realizará a partir da apropriação dos 

conceitos (conhecimentos científicos) partindo dos conteúdos. Logo, é preciso que o professor seja 

flexível o suficiente para se adaptar às condições de aprendizagem dos estudantes, às estruturas 

físicas do ambiente, e às demandas próprias de cada conteúdo, sendo, portanto, inimaginável ou 

mesmo impossível trabalhar um conteúdo de forma igual com turmas diferentes, ainda que se valha 

da mesma metodologia de aula. 

Pensando no que torna o docente um bom docente e nos elementos que faz com que ensine 

de uma forma e não de outra, Shulman (2014, p. 203) aponta que, “no passado, tanto as ações dos 

formuladores das políticas públicas como dos formadores de professores foram consistentes com a 

fórmula segundo a qual o ensino requer habilidades básicas, conhecimento de conteúdo e 
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habilidades pedagógicas gerais”. Todavia, pode-se questionar se o ensinar não estaria para além do 

domínio do conteúdo específico da disciplina e dos conhecimentos didático-pedagógicos? Não 

haveria um saber didático próprio de cada disciplina? 

Isso se deve, especialmente, a crença de que a Geografia enquanto área do conhecimento 

(acadêmico e/ou escolar) deve promover uma leitura geográfica da realidade, ou seja, deve permitir 

a partir dos seus conceitos o desenvolvimento de um conjunto de habilidades que compõem uma 

forma de pensar própria dessa ciência. 

Respondendo a essas questões, Shulman (2014) expõe que toda prática formativa que mire a 

docência deve ter como base os seguintes conhecimentos: a) conhecimento específico do conteúdo, 

b) conhecimento pedagógico-didático geral; c) conhecimento didático-pedagógico do conteúdo; d) 

conhecimento do currículo; e) conhecimento dos estudantes; f) conhecimento dos contextos 

educativos (cultura e organização escolar, bem como conjunturas gerais da educação), g) 

conhecimento dos objetivos, finalidades, valores e dos fundamentos filosóficos e históricos da 

educação que, em conjunto, formam os conhecimentos de base do professor. 

O conhecimento específico do conteúdo é o conhecimento disciplinar, sendo fundamental, 

pois, quem não o sabe, por mais que domine as metodologias de ensino e a didática, não saberá 

ensiná-lo. Decorre daí a importância de uma sólida formação específica do sujeito, sem esquecer 

que, ao professor de Geografia, saber apenas os conteúdos de Geografia não o faz um bom 

professor, mas um especialista disciplinar. Não havendo incompatibilidade ou dicotomização entre 

um e outro. 

O segundo tipo de conhecimento listado por Shulman (2014) como necessário ao docente é 

o conhecimento didático-pedagógico geral que, assim como o conhecimento específico do 

conteúdo, é indispensável, porém não basta, uma vez que saber os métodos de ensino mais 

avançados é insuficiente se é vazio de conteúdo. 

O tipo de conhecimento mais importante ao docente e que, de forma transversal, permeia 

todos os demais, é o conhecimento didático-pedagógico do conteúdo, ou seja, é a forma como o 

professor ensina determinado conteúdo, se valendo dos conhecimentos da disciplina (específicos da 

Geografia) e dos conhecimentos didático-pedagógicos gerais (didática, metodologias e técnicas de 

ensino). 

Ressalta-se a indissociabilidade entre o conhecimento didático-pedagógico geral e o 

conhecimento disciplinar, haja vista que ambos são fundamentais à constituição do conhecimento 

didático-pedagógico do conteúdo que, por sua vez, constitui a especificidade do professor de 

Geografia, originando sua profissionalidade. 
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Desse modo, dentre os conhecimentos de base do professor, a maior ênfase reside no 

conhecimento didático-pedagógico do conteúdo, ou seja, na forma como o professor ensina o 

conteúdo da disciplina, adequando-o à faixa etária, situação social, cognitiva e circunstancial da 

escola. 

Ademais, 

A chave para distinguir a base de conhecimento para o ensino está na interseção 

entre conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor para transformar o 

conhecimento de conteúdo que possui em formas que são pedagogicamente 

poderosas e, mesmo assim, adaptáveis às variações em habilidade e histórico 

apresentadas pelos alunos (SHULMAN, 2014, p. 217). 

Vale aqui ressaltar que conteúdos de uma mesma disciplina, por exemplo, indústria e clima, 

tradicionais no rol temático da Geografia, demandam e mobilizam conhecimentos didático-

pedagógicos específicos, uma vez que possuem particularidades. Da mesma forma, os estudantes, o 

contexto e a organização e cultura escolar também implicam mudanças e adequações na forma 

como o professor realiza o processo de mediação do conhecimento. 

Isso se deve às diferenças no ritmo de aprendizagem, pois uma sala de aula é composta por 

diferentes sujeitos os quais possuem limitações e facilidades que diferem, devendo o professor estar 

atento à heterogeneidade a fim de adaptar a aula de forma a maximizar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Por isso, é fundamental que, para além do conhecimento específico, do conhecimento 

didático-pedagógico geral e do conhecimento didático-pedagógico do conteúdo, o professor tenha 

um conhecimento dos estudantes, do contexto e cultura escolar, dos fundamentos educacionais, 

filosóficos, psicológicos e sociológicos da educação. 

O conhecimento dos estudantes e seus contextos tornam-se imprescindíveis à formação de 

conceitos e ao processo de ensino-aprendizagem, pois o professor deve se valer dos “conceitos 

cotidianos” para alçar os estudantes, por meio da mediação, aos “conceitos científicos” 

(VIGOTSKY, 1993). 

Dessa forma, buscando articular o conhecimento específico do conteúdo e o didático-

pedagógico geral que o Conselho Nacional de Educação instituiu a obrigatoriedade de inclusão, 

pelos cursos de licenciatura, da Prática como Componente Curricular (PCC). Ela visa apresentar, 

desde o começo da graduação, aos licenciandos as formas como se trabalhar, na educação básica, 

aquele conteúdo científico (BRASIL, 2015), rompendo com o caráter bacharelesco dos cursos de 

formação de professores. 

A prática como componente curricular possibilita aos futuros professores de 

Geografia pensar cada uma das disciplinas em seus contextos de atuação 

profissional, refletir sobre como mediar a construção da aprendizagem a partir da 
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construção de conceitos, o que a torna um dos elementos centrais para a formação 

de professores (SILVA; OLIVEIRA, 2017, p. 58). 

No que tange ao “conhecimento dos alunos”, é preciso destacar que para que o ensino de 

Geografia seja (trans)formador, ou seja, para que ele atinja de fato o aluno é necessário responder 

algumas perguntas: “para quem?”, “para quê?”, “como?” e “o quê?”. A primeira diz respeito a 

quem é o estudante e quem é o professor, além de refletir sobre o contexto em que vivem, porque a 

dimensão cultural, as representações socioespaciais de ambos e suas características implicam na 

forma como se desenvolvem as aulas e, por conseguinte, a aprendizagem (CALLAI, 2011). 

A segunda pergunta: “para quê?”, diz respeito a que fim se presta o ensino de Geografia 

dentro de um contexto mais amplo que é o do currículo escolar em que, a Geografia, bem como as 

demais disciplinas escolares, esboçam uma leitura particularizada do mundo, sobre um prisma que 

lhes são próprias. 

Essa pergunta se justifica e se resolve a partir da afirmação de que é imprescindível entender 

o mundo, a partir de um viés espacial, reconhecendo-se nele como sujeito ativo que possui anseios e 

desejos, sendo tudo isso possível apenas a partir da compreensão de que o sujeito e os lugares são 

fruto de uma relação dialética entre espaços que são globais e daqueles que lhes são próprios, 

particularizados, ou seja, locais. 

O “como?” faz referência às estratégias necessárias para que se possa construir com os 

estudantes conceitos que lhes permitam compreender a realidade em que estão inseridos, bem como 

os determinantes e limites da sua atuação, seja como sujeito individual ou como sujeito coletivo por 

meio das instituições das quais faz parte. 

Dentre essas estratégias, ganha destaque o conceito de escala geográfica, pois é ele o 

responsável por ligar aqueles elementos de um contexto mais geral à realidade cotidiana do aluno, 

sendo “a interligação das escalas de análise na abordagem geográfica [que] permite tornar as 

informações significativas para a vida do aluno e o desafio é saber como articular questões do local 

com a perspectiva do global” (CALLAI, 2011, p. 27). 

Por fim, tem-se a pergunta “o quê?”, ela tangencia o que há de mais importante na Geografia 

escolar e na prática pedagógica do professor: a seleção de conteúdos, ou seja, “quais os conceitos 

relevantes os jovens precisam aprender? E quais os conteúdos adequados à construção desses 

conceitos?”. Tarefa árdua que só é possível a partir de uma boa formação inicial em que crítica e 

autocrítica são atividades constantes que, juntamente com condições de profissionalização 

adequadas permitam o professor (re)pensar a que fim se presta seu papel como professor. 

Nesse ímpeto, um elemento indispensável ao processo formativo de professores, bem como 

a sua atuação é o exercício da autocrítica, sendo um exercício de reflexão sobre si que “não é um 
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exercício fácil, como sabemos, mas fundamental para a formação de professores autônomos e 

capazes de problematizar a experiência e o sentido do trabalho que realizam em sala de aula” 

(GUIMARÃES, 2015, p. 39). 

Além disso, definir qual conteúdo deve ser ensinado ou em qual deve se dar maior ênfase 

exige do docente um profundo conhecimento da ciência geográfica, sua história enquanto disciplina 

escolar, juntamente com uma forma de trabalhar com o conteúdo que desperte o interesse dos 

estudantes, mobilizando processos cognitivos de aprendizagem. 

No que tange ao contexto escolar, é importante destacar o papel do lugar que o sujeito 

vivencia com toda sua gama de ações que vão do global ao local. É nele que existe a possibilidade 

de compreensão e realização de uma cidadania enquanto reinvindicação diária de seus direitos, de 

assunção pelo sujeito de um papel ativo frente à sociedade. Todavia, para isso, é preciso que o aluno 

desenvolva um raciocínio geográfico que, com base em artifícios teórico-conceituais, o permita 

entender o espaço que o cerca, processo possível apenas a partir de uma sólida formação do 

professor que conduz o processo de mediação. 

Alinhado à defesa dos conhecimentos de base do professor, Shulman (2014) elenca as fontes 

para a aquisição de tais conhecimentos, sendo: 1) a formação acadêmica, inicial ou continuada, 2) 

os documentos oficiais (currículos, livros didáticos, materiais de apoio, etc.), 3) as pesquisas 

acadêmicas, especialmente aquelas que envolvem o processo de ensino-aprendizagem e 4) a prática 

docente. 

A prática docente, ou seja, a experiência do professor no desenvolver de sua docência, é 

constituidora de uma gama de saberes que, ao contrário do que creem alguns, não incompatibiliza 

ou dicotomiza com “os conhecimentos de base do professor”. 

Pimenta (2005), refletindo sobre a docência, diz que ela se organiza em bases próprias, 

devido à sua natureza e objetivos, existindo uma condição profissional própria à profissão 

professor. A partir disso, a autora lista alguns tipos de saberes da docência, podendo ser agrupados 

em alguns núcleos como: 

a) saberes relacionados à experiência: faz referência ao conjunto de saberes (do currículo, da 

instituição escolar, sua cultura e organização, da disciplina ministrada) adquiridos a partir da 

vivência em ambiente escolar num permanente processo de reflexão sobre o trabalho realizado. 

b) saberes referentes ao conhecimento institucionalizado: corresponde ao conhecimento 

acadêmico adquirido no momento da formação, inicial ou continuada. Esse saber se faz 

imprescindível, pois constitui juntamente com os demais saberes e conhecimentos em um dos 

fundamentos do trabalho docente. 
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É no embate teoria e prática que o professor, em seu processo de (auto)formação, a partir 

dos conhecimentos adquiridos na formação inicial e dos desafios da prática docente cotidiana, 

reelabora seu conhecimento, mesclando com os demais saberes, e suas representações sobre o que é 

ser professor. 

c) saberes relacionados com a prática pedagógica: são atividades que mobilizam a 

curiosidade e direcionam os estudantes à construção do conhecimento. Também engloba a 

capacidade dos professores em desenvolver diferentes metodologias de ensino, um planejamento 

adequado à turma, equilibrando as dificuldades dos estudantes, o tempo disponível, a especificidade 

do conteúdo e o desenvolvimento de uma avaliação adequada. 

Aqui, vale ressaltar que, os 

Saberes não são conhecimentos empíricos que se esgotam no espaço da prática, no 

chamado “aprender fazendo”. Antes disso, eles requerem uma base consistente de 

reflexão teórica que, numa composição com as demais racionalidades favoreça o 

exercício da condição intelectual do professor (CUNHA, 2010, p. 23). 

Desse modo, a distinção entre conhecimentos e saberes ou entres os diferentes tipos de 

saberes docentes, aqui colocada, não implica uma separação rígida e estanque, ao contrário, esses 

saberes e conhecimentos se mesclam e se complementam. O que importa é que sejam contemplados 

na formação e atuação do professor com vistas a uma práxis docente coerente com os desafios 

educacionais do século XXI. 

Então, 

 Tendo como pressuposto a Geografia como possibilitadora de um melhor 

entendimento sobre o espaço geográfico, nos remete a alguns apontamentos: 

trabalhar de forma isolada; desconsiderar os elementos contidos no ambiente 

vivido (no/do lugar); desprezar as escalas de influência socioambientais; e, ainda, 

não reconhecer que nas instituições onde atuamos como docentes existem 

dimensões espaciais vividas, concebidas e percebidas, as quais estão em tensão 

dialética; não aceitar que existe a necessidade de recontextualização dos conceitos 

para que o conhecimento possa ser construído como significado e contextualizado 

não nos faz docentes dessa importante área científica, mas nos torna apenas 

cumpridores de carga horária vazia (SILVA; OLIVEIRA, 2017, p. 70). 

Logo, é imprescindível que o bom professor seja capaz de comungar em sua prática 

conhecimentos e saberes apreendidos na formação inicial, continuada e no exercício cotidiano da 

docência. É fundamental ainda, o exercício da crítica e autocrítica, nem sempre fácil. E mais, é 

preciso que se constitua uma “identidade profissional docente” (PIMENTA, 2005), elemento tão 

necessário ao trabalho do professor. 

Aqui, ressalta-se o papel desenvolvido pelo estágio supervisionado, sendo um o componente 

responsável por ligar os conhecimentos das disciplinas aos didático-pedagógicos por meio de uma 

primeira aproximação do licenciando com o ambiente profissional. 
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2.2.2.3 O estágio supervisionado 

Um importante elemento da constituição dessa identidade docente é o estágio 

supervisionado. Sua carga horária mínima de graduação para formação de professores para a 

educação básica é regulamenta pela Resolução nº 02 de 2002 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara Plena (CNE/CP). Nela consta a necessidade de 400 horas de estágio curricular 

supervisionado a ser realizado a partir da segunda metade do curso (BRASIL, 2002). 

A importância do estágio para a formação de professores é salutar, haja vista que apesar de 

ser tido como pertencente ao núcleo de disciplinas pedagógicas, em verdade, ele corresponde a um 

núcleo à parte cuja função é justamente levar os acadêmicos a realizar uma compreensão entre os 

diferentes conhecimentos adquiridos na formação inicial. 

O estágio supervisionado é, assim, o elo que possibilita a união entre as disciplinas 

específicas e aquelas que são pedagógicas, sendo ali, como professor-estagiário, o momento em que 

o licenciando deve mobilizar o conhecimento específico do conteúdo e o conhecimento didático-

pedagógico do conteúdo a fim de formular um novo conhecimento: didático-pedagógico do 

conteúdo. 

Tem-se também a Prática como Componente Curricular (PCC) que, mesmo sendo prevista 

desde 2002 (BRASIL, 2002), ainda não está presente em grande parte dos cursos de formação de 

professores. Ela, assim como o estágio supervisionado, tem por objetivo possibilitar ao aluno 

refletir sobre como ensinar os conteúdos específicos da ciência na escola. 

Soma-se a isso, o fato de o estágio ser uma primeira aproximação do licenciando com a 

realidade escolar, na qual atuará o licenciando quando formado. Rico em potencialidades e desafios, 

essa realidade deve favorecer, em especial, o desenvolvimento do interesse pela pesquisa, de modo 

que ela pode se configurar como uma estratégia, uma possibilidade importante na formação do 

professor-estagiário (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Nesse sentido, a pesquisa  

Qualifica o trabalho do professor para a esfera da análise crítica de suas ações a 

partir da realização de estudos e investigações no âmbito escolar, e contribui, de 

forma significativa, para a reorganização dos seus saberes científicos e 

pedagógicos. É importante destacar que o desenvolvimento da pesquisa colabora 

para superar uma dicotomia entre teoria e prática, já que a organização e realização 

de um estudo exige, ao mesmo tempo, que o docente recupere conhecimentos 

basilares de sua ciência e os contraponha com os contextos pertinentes à prática 

escolar (RICHTER, 2013, p. 111).  

Entretanto, Richter (2013), a partir da sua experiência na condução da disciplina de estágio 

supervisionado em Geografia, na UFG/IESA/Goiânia, durante os anos 2011 e 2012, menciona 

alguns desafios: 
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 Os estudantes têm a percepção de que o planejamento escolar é meramente uma 

atividade burocrática e sem sentido, sendo necessário que o professor da disciplina 

de estágio, juntamente com o professor-supervisor, no desenrolar das atividades os 

leve à superação dessa visão e ao entendimento de que o planejamento escolar 

constitui uma ferramenta política, cultural e educacional, voltado para o 

desenvolvimento de situações de ensino-aprendizagem. 

 A relação Geografia acadêmica e Geografia escolar, muitas vezes, se mostra 

problemática, pois, apesar de terem uma íntima relação entre si, esta não é de total 

correspondência. Fato que leva, ao ensinar Geografia, os professores a lançarem mão 

de outros artifícios, devendo o professor-estagiário está atento para a tradição escolar 

dessa ciência, por exemplo.  

Outro desafio que se impõe ao futuro professor, seja nas atividades de estágio, seja no 

exercício da prática docente, é o uso do livro didático, devendo o professor evitar cair num 

dualismo empobrecedor: recusa total do livro didático ou aceitação total do livro didático como 

única referência, como já visto, tem-se uma gama significativa de fontes do conhecimento docente, 

além dos saberes da experiência. 

A superação desses desafios, no desenvolver do estágio, demanda um esforço coletivo do 

professor da disciplina, do professor-supervisor, dos acadêmicos para que, juntos, possam refletir 

sobre a realidade à luz das teorias apreendidas durante sua formação caminhando para o 

desenvolvimento de uma práxis docente (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Cabe-nos ainda, apontar que, os conhecimentos de base e os saberes da docência, aliados ao 

estágio supervisionado são imprescindíveis à constituição de uma identidade docente, tão necessária 

a uma ressignificação dessa profissão e percurso de sua revalorização perante a sociedade. 

Desse modo, 

O estágio enquanto uma das dimensões para a construção da identidade docente 

geográfica deverá ter como compromisso um trabalho coletivo e colaborativo que 

considere a espacialidade local, regional e global, e/ou vice-versa. Há, portanto, a 

necessidade de reconhecimento de uma atuação docente que possibilite estratégias 

de abordagem para a construção do conhecimento em uma compreensão de 

problematização dos desafios cotidianos para intervenção da e na realidade 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2019, p. 115). 

O estágio supervisionado, portanto, representa um dos momentos privilegiados para a 

(re)elaboração da identidade profissional do professor de Geografia. 
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2.2.3 A(s) identidade(s) docente(s) geográfica(s) 

Tem-se um intenso debate sobre a existência de uma ou múltiplas identidades. Em meio a 

isso, entende-se que o conceito de identidade é cultural e mutável, estando ligada a questões como: 

“quem nós podemos nos tornar”, “como estamos sendo representados” e “como essas 

representações nos afetam ou podem afetar” (HALL, 2014, p. 109). 

A construção da identidade do sujeito, portanto, não é algo acabado, fixo ou estanque, ao 

contrário, é fruto de uma relação sociocultural em que as representações espaciais têm grande 

importância. Desse modo, a identidade, como o próprio sujeito e, em última análise, a sociedade, 

está em constante transformação, recebendo influências variadas. 

A identidade docente, por sua vez, não é diferente, ela se constitui numa identidade 

profissional, não sendo adquirida apenas na graduação, ou em cursos de pós-graduação, ou no 

trabalho diário do professor, mas na confluência de todas elas, tendo grande impacto a formação 

inicial e a construção dos conhecimentos e saberes da docência (OLIVEIRA, 2016). 

Logo, nota-se que a identidade docente não é algo externo ao sujeito, mas um processo de 

construção historicamente situado. A profissão professor, nesse sentido, como as demais profissões, 

emerge num contexto determinado, respondendo a necessidades postas pela sociedade que lhe 

atribui um caráter de legitimidade (PIMENTA, 2005). 

Assim, tem-se que, 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. [...] Constrói-se, também, pelo significado que cada 

professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, 

de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 2005, p. 19). 

Nesse sentido, num contexto neoliberal, em que a educação torna-se mercadoria e o 

professor uma espécie de “gestor da sala de aula”, responsável unicamente por transmitir as 

informações presentes em apostilas, vem sendo fortemente abalado devido às condições de trabalho 

e a significativa desvalorização da profissão docente o que de fato inibe o desenvolvimento da 

identidade profissional pelos futuros professores e o estabelecimento de um quadro de referência 

teórico-prático que defina o ser professor. 

Isso acontece porque a identificação com a profissão perpassa por uma valorização que é 

pessoal e social e, caso a profissão perca valor em uma das esferas, inevitavelmente, implicará na 

outra. 
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Cria-se assim, “uma evidente complexificação da condição docente que caminha junto com 

a precarização de suas condições de trabalho, tendo alterado a autoestima do professor e sua 

representação social, criando uma tensão identitária” (SILVA; OLIVEIRA, 2017, p. 63). 

Tudo isso conduz a um mal-estar, à baixa estima e frustração que envolve a docência, 

paradoxalmente, a reversão desse quadro consiste na ressignificação da docência, bem como o seu 

fortalecimento, e da identidade do professor – que pode ser garantida por sua ressignificação social 

– mediante a luta por conquista e garantia de direitos, valorização social e melhores condições de 

trabalho (LIBÂNEO, 2008). 

Logo, 

Conhecer os referenciais epistemológicos da ciência geográfica e os didático-

pedagógicos do conteúdo da ciência geográfica, reforçam a tese de que tais 

referenciais alimentam o processo de identificação profissional do docente 

formador, ele não cria identidade, não substitui identidade(s), por que o docente já 

possui identidade(s) que são (re)construída(s) por dimensões variadas, mas dará a 

ele fundamentos, explicações, compreensão da complexidade do fenômeno de 

aprendizagem que é o objeto de trabalho dele, que é um processo com um alto 

índice de reflexibilidade. O docente não faz essa reflexão só com o empirismo, ou 

com a intuição, ou com a prática, ele precisa de formação teórica didático-

pedagógica, que o possibilite a entender que os processos de ensino e de 

aprendizagem são indissociáveis e que a essência da ciência os estão mediando 

(OLIVEIRA, 2016, p. 215). 

Desse modo, ao se ressignificar as identidades, atribuindo-lhes uma face docente, por meio 

dos conhecimentos didático-pedagógicos, pode-se desenvolver uma prática docente que busque a 

autonomia, criticidade e criatividade, desenvolvidos numa relação dialética, pois não há autonomia 

sem o pensamento crítico e uma transformação social sem criatividade (SOUZA; GUIMARÃES, 

2011). 

Por isso que, 

Concebemos professores como sujeitos históricos, sensíveis, éticos, críticos, 

criativos, e a sua formação como práxis, como transformação. Como nos referimos, 

adotamos a ideia da docência como ação complexa que exige dos docentes 

conhecimentos específicos, que se relacionam a múltiplos saberes científicos, 

éticos, culturais (SOUZA; GUIMARÃES, 2011, p. 40). 

Essa docência como ação complexa, voltada para um processo de ensino-aprendizagem que 

seja (trans)formador, deve estar pautada na construção de conceitos que, como já dito, leva em 

consideração a realidade e vivência dos estudantes sem, contudo, se limitar a elas. 

Nesse contexto é que se destaca o conceito de escala geográfica como fundamental a uma 

leitura geográfica da realidade, haja vista a crença na capacidade dessa ciência em 

explicar/compreender as contradições decorrentes do modo capitalista de produção. 
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2.2.4 A formação do conceito de escala geográfica 

A formação de conceitos é o cerne da relação de ensino-aprendizagem. Ela se realiza a partir 

de um processo de mediação em que o professor, se valendo da linguagem e de objetos, partindo 

dos conhecimentos cotidianos os transforma em conceitos científicos, implicando uma mudança 

significativa nos processos cognitivos (VIGOTSKY, 1993). 

Pode-se, por exemplo, conhecer a cidade a partir da vivência (conceitos cotidianos) o que 

difere explicitamente de conhecê-la a partir de abstrações, análises e sínteses, de forma que, estudar 

a mesma cidade implica em compreender nela aqueles elementos constitutivos que são inerentes ao 

processo formativo de diversas outras cidades, ou seja, trata-se do conceito científico de cidade. 

Destarte, diz-se que,  

Os conceitos são ferramentas culturais que representam mentalmente um objeto, 

são formados por sucessivos processos de generalizações no pensamento, ao 

mesmo tempo em que, uma vez já formados, tornam-se conhecimentos que 

generalizam as experiências (CAVALCANTI, 2017, p. 18). 

A formação de conceitos foi uma teoria desenvolvida por Vigotsky (1993) e seus 

continuadores ao analisar a forma como as crianças desenvolvem um raciocínio mais simples até 

formas mais complexas, as chamadas Funções Psíquicas Superiores (FPS). 

As FPS se realizam mediante um processo sociocultural gestado a partir das relações 

Sociedade-Natureza, sendo mediado por instrumentos simbólicos e por objetos. Nele, tem-se a 

filogênese (constituição biológica do ser humano e constituição sociohistórica a partir do 

desenvolvimento da humanidade) que, em consonância com a ontogênese (desenvolvimento do 

sujeito enquanto ser social, envolvendo sua trajetória de vida e a forma como se porta frente aos 

saberes e conhecimentos acumulados durante a história da humanidade), levam ao desenvolvimento 

e humanização do sujeito. 

O desenvolvimento dos sujeitos, portanto, se deu a partir de uma relação dialética entre as 

funções elementares ou inferiores (biológicas) e as FPS (socioculturais), tendo como exemplo a 

memória. Essa transformação das funções psíquicas se dá a partir de um processo de mediação, 

entre o sujeito e sua subjetividade e a sociedade e sua materialidade em que os signos (a linguagem 

e os objetos) são os elementos mediadores (VIGOTSKY, 1993). 

O desenvolvimento do pensamento conceitual possui algumas etapas cujos limites são 

difusos, sendo elas: a agregação desordenada ou imagem sincrética, o pensamento por complexos e 

o pensamento conceitual propriamente dito. 

O primeiro momento é marcado pelo agrupamento de objetos que é realizado por impressões 

ocasionais que podem ou não coincidir com as características reais dos objetos. A imagem 
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sincrética leva à formação de conjuntos baseado no agrupamento de características percebidas de 

forma vaga e subjetiva, confundidas com as conexões verdadeiras entre os objetos. 

O pensamento por complexos, por sua vez, é o agrupamento dos objetos e fenômenos a 

partir de vínculos factuais. O sujeito percebe algumas características concretas que são comuns às 

coisas observadas, destacando-a e agrupando os objetos e fenômenos em sua função. Isso gera, em 

momentos diferentes, mesmo que sejam os mesmos objetos ou fenômenos, diferentes 

agrupamentos, uma vez que o atributo destacado, sem ser abstraído do conjunto das formas, pode 

ser diferente. 

Por fim, o pensamento conceitual é aquele em que, superada a organização factual dos 

objetos ou fenômenos em complexos, o sujeito consegue destacar (abstrair) uma ou mais 

características, fazendo um jogo simbólico entre os elementos relacionados. 

Assim, 

Embora a totalidade concreta de características já constitua determinada síntese, o 

autor [Vigotsky] afirma que algumas características – de todas descritas (pela 

descrição, decomposição, análise) de um fenômeno – devem ser destacadas (por 

abstração) e tornadas fundamentais em sua conceituação/compreensão (COUTO, 

2005, p. 91). 

O conceito mantém uma relação dialética com as FPS, pois seu processo de construção 

exige o uso de habilidades intelectuais como a generalização, abstração, comparação, agrupamento, 

diferenciação, particularização, classificação, transferência, além da análise, síntese, dentre outros, 

o que, ao mesmo tempo, engendra nas FPS novos mecanismos e habilidades intelectuais (COUTO, 

2005).  

Isso pode ser visto na Geografia mediante o desenvolvimento dos seus conceitos, um deles é 

o conceito de escala geográfica. Este deve ser entendido num duplo: artifício analítico-conceitual 

(CASTRO, 2014) e instância concreta de reprodução do capital (MELAZZO; CASTRO, 2007), 

articulado à teoria do desenvolvimento desigual e combinado (SMITH, 1988). 

A escala geográfica existe materialmente a partir das diferentes formas de organização do 

capitalismo no espaço, mobilizado a partir de um desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, 

desigual e combinado. A existência material dessa escala, portanto, deve ser assimilada pelo sujeito 

a partir de sua apreensão cognitiva, de modo que, fazendo uso das FPS, o professor e o aluno 

podem formar mentalmente o conceito de escala geográfica, usando-o para compreender essa 

realidade, desnudando suas contradições e implicações. 

Sua importância se deve ao fato de que, num período de globalização e neoliberalismo 

intenso, bem como de alta especialização e divisão territorial do trabalho, os lugares espalhados 



46 

 

pelo mundo se articulam num processo de produção global (SMITH, 1988), em que elementos 

exógenos ao local e aqueles que lhes são próprios se mesclam e se fundem.  

Assim, a potencialidade desse conceito reside em permitir desvelar os elementos do real que 

tidos como “naturais”, em verdade, são naturalizadas. Pode-se, como exemplo, pensar no bioma-

território do Cerrado e o não reconhecimento por parte dos estudantes da educação básica enquanto 

povos cerradeiros (OLIVEIRA, 2012). 

Isso se deve, em parte, à naturalização das lavouras de grãos, cuja finalidade é a produção e 

comercialização de commodities no mercado internacional, o que produziu uma significativa 

transformação da paisagem do município de Jataí (GO) levando à constituição de representações e 

identidades outras que não aquele dos povos tradicionais do Cerrado. 

Esse exemplo é significativo, pois é dever do professor de Geografia, ao ensinar sobre o 

Cerrado, resgatar e analisar seu processo de ocupação e transformação de maneira reflexiva, não se 

limitando às aparências ou ao senso comum, mediando à construção de conceito, por meio desse 

conteúdo, representações e percepções sobre o lugar de vivência do sujeito, indo além daqueles 

conhecimentos e percepções cotidianas. 

Tudo isso, porém, só é possível a partir de uma sólida formação que valorize os 

conhecimentos didático-pedagógicos, entenda a educação como práxis transformadora e caminho 

para uma autonomia, que seja crítica e criativa, capaz de mobilizar seus estudantes e promover o 

ensino-aprendizagem, em que os conteúdos são os “recheios” para a formação de conceitos pelos 

estudantes. 

Isto posto, deve-se almejar uma prática docente e um ensino de Geografia que supere o 

empirismo do ensino de marcos e fatos estanques, superando a visão de que basta saber para ensinar 

e/ou que a experiência é suficiente, de modo que se ensinem processos, mediante os conteúdos, com 

vistas à construção de conceitos geográficos, permitindo aos estudantes construírem um sistema 

conceitual de leitura geográfica do mundo.  

Para isso, aliam-se os conhecimentos de base do professor (específico do conteúdo, didático-

pedagógico geral, didático-pedagógico do conteúdo, dos estudantes e seus contextos, dos 

documentos oficiais, dos fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação) e os 

saberes advindos da experiência, rompendo em definitivo com o caráter bacharelesco e a 

segregação teoria/prática existente em muitos cursos de formação de professores. 

Contribui significativamente, para isso, o estágio supervisionado quando conduzido de 

forma correta, de forma que o professor da disciplina, o professor-supervisor e os estagiários, 

coletivamente, se organizem, discutam e pesquisem a realidade da escola promovendo uma 

superação da dicotomia teoria/prática com vistas ao desenvolvimento de uma práxis docente. 
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Assim, é no embate/complementaridade entre teoria e prática que o professor, em seu 

processo de (auto)formação, a partir dos conhecimentos adquiridos na formação inicial e dos 

desafios da prática docente cotidiana, (re)elabora seu conhecimento e suas representações sobre o 

que é ser professor. 

Tudo isso constitui elementos basilares da identidade e profissão docente que, mesmo em 

um contexto valorizador de um ideal neoliberal de educação, em que o professor é tão-somente um 

aplicador/difusor de informações presentes em apostilas simplistas elaboradas por outrem, se 

mantem e, contraditoriamente, se reconhece, pois é preciso que os estudantes saibam decodificar, 

analisar, sintetizar e abstrair tais informações. 

Ainda no cenário formativo do professor de Geografia, destaca-se a Geografia escolar como 

eixo estruturante de sua formação, uma vez que essa disciplina escolar possui uma história própria 

que não se confunde com a Geografia acadêmica e que alguns conceitos ganham relevância, em 

especial, enfocamos o conceito de escala geográfica. 

Isso se faz imprescindível, pois é a partir da mediação pedagógica que pode o aluno 

desenvolver um pensamento geográfico, “lendo” a realidade a partir dos conceitos da Geografia e 

compreendendo sua forma de inserção nesse real, para, só assim, transformá-lo. 

É, portanto, preciso explicitar o entendimento do que seja a escala geográfica e quais suas 

implicações para a formação do professor de Geografia e, por consequência, para os alunos da 

educação básica. Nesse sentido, discute-se na próxima seção os diferentes conceitos de escala 

geográfica a fim de aclarar seu entendimento e suas possibilidades. 

Ressalta-se ainda que, a opção por um arcabouço teórico-metódico, àquele formulado por 

Neil Smith (1988), se deve a crença de que as relações econômicas, dialeticamente, com outras 

relações socioculturais direcionam a produção e organização do espaço geográfico, sem, contudo, 

desconsiderar a cultura e outros elementos simbólicos. 
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3 A BUSCA POR UM CONCEITO DE ESCALA GEOGRÁFICA 

Em 2017, a American Association of Geographers publicou o 15º volume da The 

International Encyclopedia of Geography. Nela ao buscar sobre escala, depara-se com a seção 

“Scale and anti-scale” cuja autoria é de Jhon Paul Jones III, professor da Geografia da Universidade 

do Arizona nos Estados Unidos. 

Nessa seção o autor apresenta três visões sobre escala: 1) escala como medida cartográfica; 

2) escala como conceito geográfico, em que discute as diferentes formulações sobre o conceito e as 

teorias que estes mobilizam; e, 3) anti-escala, problematizando propostas outras sobre as limitações 

e possíveis alternativas ao conceito de escala geográfica (JONES III, 2017). 

Esse percurso teórico adotado pelo autor para discutir o conceito de escala geográfica se 

apresenta bastante fecundo, haja vista a necessidade de uma diferenciação entre aquele conceito e 

outro, tomando de empréstimo da Cartografia. Ele ainda possibilita uma inserção no debate 

contemporâneo sobre as limitações e possibilidade da escala geográfica. 

Devido a isso, toma-se como referência o caminho percorrido por esse autor para se discutir 

o conceito de escala geográfica chegando ao entendimento do mesmo como uma instância material 

de reprodução do capital (SMITH, 1988) que deve ser apreendida cognitivamente pelos sujeitos a 

partir da Funções Psíquicas Superiores (VIGOTSKY, 1993), a fim de que, a partir da mediação 

pedagógica do professor, possam os estudantes formar o conceito de escala geográfica como um 

artifício analítico-conceitual (CASTRO, 2014) que os permitam compreender a realidade. 

3.1 A escala cartográfica: uma diferenciação necessária 

A International Cartographic Association (ICA) define a Cartografia como um conjunto de 

operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas 

ou análises documentais, se voltam para a elaboração e interpretação de mapas, cartas e plantas, 

representando objetos e fenômenos tridimensionais em planos bidimensionais (ICA, 2003). 

Nesse intuito, os cartógrafos fazem uso de diferentes recursos a fim de converterem uma 

superfície tridimensional, a superfície terrestre, em um objeto plano, bidimensional. São exemplos 

desses recursos toda uma gama de símbolos (semiologia gráfica), pontos, linhas, polígonos, texturas 

e cores organizadas e explicadas na legenda do mapa. 

Soma-se a esses recursos outro importantíssimo: as projeções cartográficas. Elas 

correspondem a diferentes figuras geométricas que são usadas com o ímpeto de minimizar 

distorções decorrentes da representação de uma superfície 3D para um plano 2D, podendo ser 

planas, cônicas ou cilíndricas a depender da intencionalidade do mapeador (FITZ, 2008). 
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Aqui, porém, destaca-se que além do elemento técnico, a produção de qualquer 

representação gráfica obedece a uma ordem ideológica e política, expressando a visão de mundo de 

uma sociedade que é histórica e geograficamente determinada, não sendo jamais uma produção 

neutra e imparcial (LACOSTE, 2012). 

Isso pode ser visto a partir dos mapas “T em O”
3
 que expressavam uma visão religiosa e 

imutável de mundo, sendo difundidos na Idade Média, não guardavam um compromisso imediato 

com o real, mas com a visão teológica de mundo propagada e defendida pelo catolicismo 

(ALMEIDA, 2009). 

A parcialidade dos mapas corresponde, portanto, à maneira como determinada porção do 

espaço foi representada, à intencionalidades do sujeito-mapeador, às técnicas usadas, à visão de 

mundo, de sociedade e de espaço que ela apresenta, à forma de representar o objeto, ao tratamento 

da temática e à adoção da metodologia (representação ordenada, qualitativa, quantitativa, entre 

outros). 

É nesse contexto de captura das formas reais e transformação em formas geométricas que 

outro artifício ganha destaque: a escala cartográfica. Esta constitui uma relação matemática de 

proporção entre o objeto real e sua representação. Assim, essa escala “indica quanto os 

comprimentos foram reduzidos do terreno para o mapa. Ela expressa uma proporção existente entre 

essas duas ordens de medida” (ALMEIDA, 2009, p. 91). 

Entende-se que a Cartografia se apresenta como um poderoso expediente teórico do qual a 

Geografia faz inúmeros empréstimos, sendo valiosa tanto no meio acadêmico como no escolar 

(CASTELLAR, 2017), de modo que aqueles sujeitos que forem incapazes de utilizar um mapa 

estarão impedidos de pensarem “sobre aspectos do território que não estejam registrados em sua 

memória” (ALMEIDA, 2009, p. 17, grifo da autora). 

A escala cartográfica, então, volta-se para a precisão: a necessidade de os objetos 

representados ser o mais fidedigno ao real a fim de fornecerem subsídios às decisões tomadas pelos 

sujeitos nas mais variadas situações. 

Castro (2000), discutindo as origens da confusão entre o conceito de escala cartográfica e de 

escala geográfica, aponta como origem os estudos regionais promovidos a partir da Geografia 

francesa, em que o mapa era tomado pelo território, satisfazendo uma demanda empírica e sendo 

apresentado como algo totalmente objetivo. 

                                                 

3
Os mapas “T em O”, muito comum na Idade Média, consistiam numa forma de representar cartograficamente o mundo 

em que a perspectiva religiosa era dominante. Esses mapas não possuíam um rigor cartesiano e tinham como elemento 

central a presença de Jerusalém como centro do mundo e o reino celeste localizado acima dos continentes africano e 

europeu. Para mais informações vide: Santos (2002). 
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Essa tomada pela Geografia do conceito de escala cartográfica trouxe importantes 

consequências: 1) a tomada de um conceito cartográfico como geográfico e 2) um retardo no 

desenvolvimento de teorização sobre o conceito de escala na Geografia (CASTRO, 2000). 

Isso teve como consequência a junção de elementos que, em sua natureza, são independentes 

como níveis de análise e conceituação do espaço com a noção cartográfica de escala, gerando 

dificuldades ao entendimento e, por exemplo, no uso de qualificativos “grande” e “pequeno” para 

designar superfícies com dimensões inversas àqueles (CASTRO, 2000). 

Pode-se verificar que a relação das escalas cartográfica e geográfica é inversamente 

proporcional, ou seja, quanto maior for a área compreendida por um fenômeno, 

menor deverá ser a escala cartográfica adequada para sua representação e quanto 

menor for a área de ocorrência de um fenômeno, maior deverá ser a escala 

cartográfica necessária para sua representação (MARQUES; GALO, 2008/2009, p. 

49).  

Toma-se como exemplo os fluxos de capitais entre os continentes que, cartograficamente, 

será representado numa escala muito pequena, uma vez que sendo um fenômeno de grandes 

proporções, capaz de afetar todo o planeta, demanda inúmeras reduções matemáticas a fim de caber 

numa folha A4. Inversamente, esse fenômeno se encontra numa escala geográfica global, de 

proporções vastíssimas englobando, direta ou indiretamente, todos os países.  

Outro exemplo do imbricamento desses conceitos pode ser visto no The Dictionary of 

Human Geography, em que a primeira definição sobre escala encontrada corresponde ao conceito 

cartográfico: 

The traditional definition in cartography refers to map resolution. All maps 

represent the world by reducing the size and diversity of its component spaces for 

visual display, digitally or on paper. Cartographic scale expresses the mathematical 

relationship between the map and the Earth, usually denoted as a representative 

fraction (GREGORY et al., 2009, p. 664)
4
. 

Apenas posteriormente a essa explanação é que aparece uma menção ao conceito de escala 

geográfica como uma metodologia de análise e, num terceiro momento, como um conceito 

articulado à teoria desenvolvida por Neil Smith (1988). 

Então, o que se apresenta como questão é a confusão existente entre uma lógica matemática 

da escala cartográfica e uma lógica própria da Geografia propulsora do conceito de escala 

geográfica. Ressalta-se que os dois conceitos se apresentam de forma inversa, pois a primeira 

trabalha com a ideia de extensão/distância, pautado numa lógica de fração matemática, enquanto na 

segunda, trata-se da superfície de ocorrência do fenômeno (OLIVEIRA, 2009). 

                                                 

4
Em tradução livre: “A definição tradicional da cartografia refere-se à resolução do mapa. Todos os mapas representam 

o mundo, reduzindo o tamanho e a diversidade de seus componentes espaciais para exibição visual, digital ou em papel. 

A escala cartográfica expressa à relação matemática entre o mapa e a Terra, geralmente denotada como uma fração 

representativa” (GREGORY et al., 2009, p. 664). 
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Um primeiro esforço teórico deve ser feito no sentido de diferenciar a escala cartográfica da 

geográfica. Racine; Raffestin; Ruffy (1983), fazendo tal diferenciação, apontam que a primeira 

exprime a representação do espaço como forma geométrica, ou seja, as transformações dos objetos 

reais em linhas, pontos e polígonos, enquanto a segunda corresponde à relação que a sociedade 

mantém com as formas geométricas. 

Dessa forma, a escala cartográfica, não sendo exclusiva da Geografia, traz a essa ciência 

questões de natureza operacional podendo ser transcrita como: qual a melhor forma de representar 

determinada porção do espaço a fim de explicitação de tal ou qual fenômeno? E figurando, muitas 

vezes, como uma barreira epistemológica por seu objetivismo geométrico ao desenvolvimento de 

um conceito de escala próprio da Geografia que se entende como essencial ao avanço científico e 

entendimento das transformações do capital no e pelo espaço geográfico. 

Compreende-se a escala cartográfica como o número de vezes que o mundo ou parte dele foi 

reduzido para que fosse representado no mapa com vistas à adoção de uma simbologia adequada à 

apresentação do tema, já a escala geográfica tem suas preocupações com a área de abrangência que 

deve ser trabalhada para o estudo de um fenômeno qualquer (MARQUES; GALO, 2008/2009). 

Destarte, 

 A escala cartográfica é um ponto de observação do espaço banal e está reduzida a 

uma mera questão de tamanho, promovendo a equivalência entre o espaço 

socialmente construído e o mapa, que é apenas o espaço geométrico. A escala 

geográfica, por outro lado, é problemática e complexa em essência, sendo o ponto 

de observação do espaço social: o lugar, a região, a nação, o mundo (VIEIRA, 

2012, p. 165-166). 

Ademais, enquanto a escala cartográfica é uma representação estanque, momentânea e 

pontual, a escala geográfica é historicamente produzida, transformando-se ao longo do tempo, 

sendo processual e contraditória. 

3.2 A produção da escala geográfica 

As discussões sobre a escala geográfica remontam a meados da década de 1970, nos 

primórdios do processo de renovação da Geografia, tendo como marco a publicação do livro “A 

Geografia – isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra” de Yves Lacoste (2012). 

No livro, Lacoste (2012) se insurge contra a passividade, neutralidade e o caráter descritivo 

da “Geografia dos professores” a qual contrapõe com a “Geografia dos Estados-maiores e das 

empresas transnacionais”, politizada por um viés imperialista, interessada e explicativa, em suma, 

um conhecimento estratégico. 

Nesse cenário, em que são contrapostas uma Geografia despolitizada e descritiva e outra 

politizada e explicativa, o autor destaca a necessidade de um conceito de escala próprio como um 
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conhecimento estratégico sobre o território. Para isso, a fim de operacionalizar essa escala, 

estabelece sete “ordens de grandeza”, indo desde o nível mais cotidiano, o local, até o nível mais 

amplo composto por diferentes Estados-nações, o global (LACOSTE, 2012). 

Entretanto, essa formulação teórica não avança muito na formulação de um conceito próprio, 

haja vista que “são estabelecidos, empiricamente, espaços prévios de análise e de concepção, 

mapeáveis segundo critérios amplamente conhecidos e recortados a partir de fenômenos 

tradicionalmente estudados na Geografia” (CASTRO, 2000, p. 122), levando a perpetuar a confusão 

existente entre o conceito de escala geográfica com a medida de superfície de área. 

Esse debate, contudo, teve uma significativa mudança com a publicação do livro 

“Desenvolvimento desigual: natureza, capital e produção do espaço” de Neil Smith (1988), em que 

o autor vai discutir que da mesma forma que o espaço é produzido a partir da relações Homem-

Natureza, a escala geográfica enquanto espaço de disputa capital/trabalho também é produzida, 

reproduzindo as próprias contradições do capital. 

A produção do espaço e da escala geográfica é um tema central de sua obra refutando o 

entendimento da escala e do próprio espaço como elementos dados, uma vez que entendê-los como 

dados a priori implica em naturalizar a desigualdade promovida pelo capitalismo tornando-se um 

obstáculo ao desenvolvimento de lutas emancipatórias (SMITH, 1988). 

Mi principal preocupación es que sin una discusión explícita sobre el espacio y la 

espacialidad, la reciente agitación sobre la metáfora espacial en la teoría social y la 

crítica literaria (“mapeamiento”, “posición relativa”, “localización” etc...) 

realmente refurza más que desafia “la experiencia del espacio geográfico como 

evidente”, lo que a su vez obstaculizará de forma significativa el desarrollo de una 

política emancipatoria (SMITH, 2002, p. 130)
5
. 

A escala geográfica teria suas origens como uma instância material de (re)produção do 

capital, num movimento contraditório de homogeneização do espaço a partir de um modelo técnico 

e tecnológico, contraposto a uma diferenciação, intrínseca à competição existente no capitalismo, 

em que capital/trabalho disputam suas produções a partir de interesses antagônicos, em que a 

prevalência de um remete ao recuo do outro. 

De modo que a 

Compreensão da escala nos dá o instrumento final e crucial para entender o 

desenvolvimento desigual do capital, porque é difícil compreender-se o sentido real 

da dispersão, da “descentralização”, da “reestruturação espacial” e assim por 

diante, sem uma clara compreensão da escala geográfica (SMITH, 1988, p. 195). 

                                                 

5
Em tradução livre: “Minha principal preocupação é que, sem uma discussão explícita sobre espaço e a espacialidade, a 

recente agitação sobre a metáfora espacial na teoria social e na crítica literária (‘mapeamento’, ‘posição relativa’, 

‘localização’ etc...) realmente reforça mais do que desafia ‘a compreensão do espaço geográfico como evidente’, o que 

por sua vez inibe significativamente o desenvolvimento de uma política emancipatória” (SMITH, 2002, p. 130). 
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Logo, compreender as diferentes formas como o capital produz o espaço e suas escalas se 

torna imprescindível a uma leitura geográfica do real responsável por instrumentalizar os sujeitos 

para nele atuar e promover sua transformação. 

Discutindo o conceito de escala geográfica articulado à teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado, Vieira (2012) elenca como pontos centrais da teoria de Smith (1988) as seguintes 

afirmações: 1) a escala geográfica é produzida socialmente; 2) os fenômenos socioespaciais são 

sempre multiescalares; 3) as escalas geográficas são diferentes em si e estão ordenadas 

hierarquicamente, ainda que essa hierarquia não seja totalmente rígida; 4) as diferenças 

proporcionam diferentes significados às escalas: local, regional, nacional e global; 5) os 

significados diferentes podem ser coincidentes, mas nunca idênticos; 6) o fator direcionador da 

produção da escala é a relação capital/trabalho sem, contudo, desconsiderar a dimensão 

sociocultural das relações sociais; 7) a produção da escala, a partir da relação capital/trabalho, é 

contraditória e não-linear. 

Para explicar a produção das diferentes ecalas geográficas, Smith (1988) lança mão da 

dialética homogeneização/diferenciação, de modo que o capitalismo, ao se projetar no espaço, se 

vale de um espaço natural, herdado da diferenciação geográfica do próprio planeta. Sobre essa 

diferenciação natural, o capital se apropriando de forma desigual dos espaço age de duas maneiras: 

promovendo uma relativa homogeneização a partir de um modelo técnico e técnológico de 

apropriação e transformação do espaço e promovendo uma diferenciação a partir da competição, 

seja ela individual a partir da empresa, seja ela estatal a partir do Estado nacional, uma vez que é 

inerente ao capitalismo a concorrência e a busca por lucro. 

Nesse cenário, o autor apresenta as escalas de (re)produção do capital: a escala do urbano 

(renomeada aqui como local), sendo a escala imediata do sujeito, de sua vivência, onde ocorrem os 

encontros/confrontos entre capital e trabalho; a escala global, sendo o modo como o capitalismo 

define sua imagem e “apesar das forças e dos processos econômicos que ajudam a construí-lo, a 

definição da escala global é essencialmente política; é o produto das relações de classe do 

capitalismo” (SMITH, 1988, p. 202). 

Destarte, 

Ha sido sugerida una conexión sistemática entre la división del trabajo y el capital 

y las divisiones dentro de la escala geográfica. La escala global puede ser 

concebida como la escala del capital financiero y el mercado mundial, y se 

diferencia interna y principalmente de acuerdo com las condiciones comparativas, 

costos y capacidades organizativas y tendencias de la fuerza de trabajo. La escala 

nacional se construye vía cooperación política-militar y competición, pero es 

dividida en regiones según cuestiones económicas que también relacionan el 

trabajo. La escala local, por el contrario, puede ser vista como la escala de la 
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reproducción social e incluye el territorio geográfico sobre el cual las actividades 

diarias se desarrollan normalmente (SMITH, 2002, p. 143)
6
. 

A centralidade, entretando, de sua análise consiste na escala nacional, sendo ela a 

responsável por materializar relações de produção formuladas num espaço abstrato – o global. Essas 

relações, mesmo que tenham sua materialização ocorrida no local, se dão a partir de 

direcionamentos do Estado que organiza a produção, a circulação e o consumo, direta ou 

indiretamente, a partir de um movimento global. 

Dessa forma, é possível reconhecer 

A multiescalaridade dos fenômenos socioespaciais sem descurar a supremacia que 

a escala nacional, corporificada no Estado, assume no capitalismo desde a sua 

origem, oferecendo, assim, um caminho analítico para que sejam avaliados os 

complexos fatores que determinam a constante redefinição da escala deste mesmo 

poder estatal e da própria espacialidade do capitalismo – dois elementos que estão 

indelevelmente associados (VIEIRA, 2012, p. 176). 

Remete-se, dessa forma ao fato de que “a divisão da economia mundial na escala do capital 

nacional é o fundamento necessário sobre o qual o capital pode basear suas aspirações à 

universalidade” (SMITH, 1988, p. 207), fazendo uso, inclusive, da força que se coloca contra o 

trabalho internamente, ao mesmo tempo em que o conclama a defender a soberania nacional. 

A escala regional, por sua vez, seria proveniente da 

Diferenciação interna dos territórios nacionais em regiões identificáveis é a 

expressão geográfica da divisão do trabalho, tanto no nível de capitais individuais 

quanto no da divisão particular de trabalho (entre setores). A concentração regional 

de capital é resultado direto da tendência para a centralização espacial, mas não é 

um processo tão separadamente definido quanto na escala urbana [local]; há muito 

mais coisas envolvidas. Na medida em que a divisão particular de trabalho 

encontra uma clara expressão espacial, ela está nesta escala. Diferentes setores da 

economia nacional e internacional estão encontrados e centralizados em certas 

regiões. Isto é o que geralmente chamamos de divisão territorial do trabalho 

(SMITH, 1988, p. 207). 

Essa divisão territorial do trabalho é acompanhada por uma especialização produtiva, ou 

seja, a medida que diferentes locais, regiões e países se especializaram na oferta de determinado 

produto, criam-se laços de interdependência que permitem a acumulação flexível de capital 

(HARVEY, 2005), todavia, isso promove, ao mesmo tempo, uma série de vulnerabilidades 

responsáveis por afetar direta ou indiretamente diferentes locais. 

                                                 

6
Em tradução livre: “Foi sugerida uma conexão sistemática entre a divisão do trabalho, o capital e as divisões na escala 

geográfica. A escala global pode ser concebida como a escala do capital financeiro e do mercado mundial, e difere 

internamente e principalmente de acordo com as condições comparativas, custos, capacidades organizacionais e 

tendências da força de trabalho. A escala nacional é construída por meio da cooperação político-militar e competição, 

mas é dividida em regiões de acordo com questões econômicas que também se relacionam com o trabalho. A escala 

local, por outro lado, pode ser vista como a escala da reprodução social e inclui o território geográfico no qual as 

atividades diárias se desenvolvem normalmente” (SMITH, 2002, p. 143). 
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É exemplo desse fenômeno a vulnerabilidade do chamado agronégocio brasileiro. Em 

verdade, o modelo de economia baseado na agricultura de commodities cujo objetivo é a 

exportação, fica refém das demandas do mercado internacional tanto na compra da safra produzida 

quanto na oferta de implementos (sementes, adubos, maquinário, etc.). 

Merece destaque a crítica do autor à polarização global/local a partir do slogan “pensar 

globalmente, atuar localmente” e a lógica que ele engendra, imobilizando o trabalho a uma esfera 

de atuação incapaz de explicar todas as contradições do capital, especialmente pelo fato de que o 

local só se explica a partir de suas múltiplas relações com as demais escalas. Ao se referir a isso, 

explana: “‘pensar globalmente, actuar localmente’, en este juicio hay un slogan poco ambicioso y 

conservador. La derecha actúa globalmente, ¿por qué no la izquierda?” (SMITH, 2002, p. 139)
7
. 

Aqui, tem-se um ponto crucial do entendimento da escala geográfica como conceito 

articulado à teoria do desenvolvimento desigual e combinado: a construção política da escala. 

Assim, a escala não é compreendida apenas como fruto da produção capitalista, mas da relação 

dessa produção com o trabalho e, sendo contraditórios, tal movimento não se dá de forma pacífica, 

mas mediante embates. 

Com isso, os movimentos sociais como o Fórum Social Mundial, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra (MST), movimentos feministas, movimentos indígenas, entre outros, 

promovem saltos escalares escapando à atuação meramente local, articulando formas de luta com 

outros movimentos e em outras escalas. 

Dessa forma, 

Social movements may deploy scalar strategies to make their voices heard and to 

expand and secure their political and geographical power. For example, in order to 

overcome the limitations of their localness, social movements may engage in what 

Neil termed “scale jumping”: turning local into regional, national and global 

movements, escaping the traps of localism, parochialism, and particularism through 

an expansion of geographic and politic al reach (JONES III et al., 2017, p. 143)
8
. 

Exemplificando a ocorrência dos saltos escalares, Smith (2000) tratando de um fenômeno 

extremo, apresenta a condição das pessoas em situação de rua em Nova Iorque na década de 1980, 

demonstrando o impacto que um “veículo” de deslocamento tem sobre a política de produção das 

escalas geográficas. Assim, ao discutir essa temática, o autor considera: 

                                                 

7
Em tradução livre: “‘Pensar globalmente, agir localmente’, neste julgamento há um slogan pouco ambicioso e 

conservador. A direita age globalmente, por que não a esquerda?” (SMITH, 2002, p. 139). 
8
Em tradução livre: “Os movimentos sociais podem adotar estratégias escalares para que suas vozes sejam ouvidas e 

para expandir e garantir seu poder político e geográfico. Por exemplo, para superar as limitações de sua localidade, os 

movimentos sociais podem se engajar no que Neil chamou de ‘salto escalar’: transformando os movimentos locais em 

movimentos regionais, nacionais e globais, escapando das armadilhas do localismo, paroquialismo e particularismo 

através de uma expansão de alcance geográfico e político” (JONES III et al., 2017, p. 143). 
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O “Veículo do sem-teto” baseia-se na arquitetura vernacular do carrinho de 

supermercado e proporciona o espaço e os meios para facilitar algumas 

necessidades básicas: transportar, sentar, dormir, abrigar-se e lavar-se. A 

mobilidade espacial é um problema central para as pessoas expulsas dos espaços 

privados do mercado imobiliário. Sem um lar ou outro lugar para guardar suas 

poses, é difícil andar pela cidade, pois é preciso carregar todos os seus pertences 

consigo (SMITH, 2000, p. 134). 

Como adverte o autor, os “veículos” dos sem-teto possibilitam o transporte de seus 

pertences por várias distâncias. Isso faz com que as pessoas em situação de rua possam ir mais 

longe, dentro da cidade, a fim de pressionarem as autoridades para cumprirem suas obrigações 

constitucionais. Do mesmo modo, as redes de solidariedade entre os movimentos sociais, 

potencializadas pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs), permitem o 

compartilhamento de experiências e formas de luta pressionando as autoridades a garantirem seus 

direitos. 

Referindo-se à formulação de Smith (2000) sobre os “veículos do sem-teto”, Jones III et al. 

(2017, p. 144) sentenciam: “in this mobile metal work of art, Neil espies the production and 

reproduction of geographical scale as a political strategy, one that enables the evicted to ‘jump 

scales’”
9
 cujo objetivo era que pessoas pudessem se reproduzir, ainda que de forma precária, como 

sujeitos sociais. 

A segunda grande mudança no debate sobre a escala geográfica se dá em meados dos anos 

2000 com a publicação do artigo Human Geography without scale (MARSTON; JONES III; 

WOODWARD, 2005). Ele é responsável por inaugurar uma nova discussão na Geografia: há a 

necessidade de uma escala geográfica? Quais suas potencialidades e limitações? Esse conceito pode 

ser substituído por outro? 

Tais questões inauguram o “movimento” anti-escala cujo foco estava em defender a ideia de 

escala como um constructo social e a necessidade de rompimento com a lógica hierárquica do 

tamanho empiricizado da escala, afastando este conceito da Geografia humana e substituindo-o por 

uma “ontologia plana”. 

3.3 O “movimento” anti-escala 

O debate sobre o potencial e as limitações do conceito de escala geográfica se desenvolve 

com maior ênfase nos países anglo-fônicos a partir dos trabalhos de Marston; Jones III; Woodward 

(2005) que desencadeia uma série de reflexões a favor e contra a formulação de Smith (1988; 2000; 

2002). 

A partir disso, 

                                                 

9
Em tradução livre: “Nesta obra de arte móvel do metal, Neil espia a produção e a reprodução da escala geográfica 

como uma estratégia política, que permite aos despejados ‘pularem escalas’” (JONES III et al., 2017, p. 144). 
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O questionamento central do trabalho [Human Geography without scale] é de que 

maneira as discussões ontológicas e políticas sobre a escala geográfica podem 

representar a exclusão de um tipo de apreensão escalar da realidade, abrindo 

caminho para novas formas de teorização a respeito da escala geográfica como 

ferramenta de compreensão da espacialidade (GOMES, 2015, p. 9869). 

Sua principal crítica remete à hierarquia e primazia dada por Smith (1988) para a escala 

nacional e ao que os autores chamam de “complexificação da escala”, ou seja, todas as discussões e 

tentativas de (re)formulações do conceito em nada contribuíram para o rompimento da lógica 

hierárquica clássica gerada a partir da empiria (MARSTON; JONES III; WOODWARD, 2005). 

Todavia, 

La construcción de la escala geográfica también resulta de y contribuye con la 

lucha social basada (y problematizada) em la clase, el género, la raza y otras 

diferencias sociales. En cuanto los límites de la escala, por ejemplo los de las 

localidades y los nacionales, contienen literalmente conflictos locales y nacionales 

respectivamente, la escala se construye en ambos casos como la tecnología e 

ideología de capitalismo (SMITH, 2002, p. 143, grifo do autor)
10

. 

Não sendo somente uma imposição top-down, mas uma construção dialética a partir do 

confronto capital/trabalho que, tencionando forças, ora privilegia os ditames do capital, ora do 

trabalho. 

Para Marston; Jones III; Woodward (2005), o debate sobre escala/anti-escala gira entorno de 

três possibilidades: 1) a escala hierárquica verticalmente constituída; 2) entendimentos escalares 

que mesclam verticalidades e horizontalidades por meio do conceito de rede; e, 3) o abandono da 

perspectiva escalar e proposição de uma alternativa nominada por eles como “ontologia plana”. 

Esse debate se insere, em partes, no contexto das discussões pós-modernas e no abandono 

das metanarrativas em favor dos períodos curtos, assim, as proposições dos referidos autores 

buscam privilegiar esferas além do econômico como o gênero, a raça e minorias, destacando 

práticas micro que horizontalmente seriam capazes de mobilizar outras instâncias. 

Gomes (2015) comentando as críticas promovidas por Marston; Jones III; Woodward (2005) 

ao aparato teórico-conceitual da escala geográfica adverte: 

Como síntese de todas essas críticas, o aparato escalar, juntamente com os termos 

binários articulados e a compreensão epistêmico-ontológica da estratificação do 

mundo, empobreceria a análise geográfica por oferecer um quadro analítico pré-

concebido e aplicado em processos, eventos e formas da produção e organização 

espaciais da sociedade (GOMES, 2015, p. 9874). 

                                                 

10
Em tradução livre: “A construção da escala geográfica também resulta e contribui para a luta social baseada (e 

problematizada) em classe, gênero, raça e outras diferenças sociais. Como os limites da escala, por exemplo, local e 

nacional, literalmente contêm conflitos locais e nacionais, respectivamente, a escala é construída em ambos os casos 

como a tecnologia e ideologia do capitalismo” (SMITH, 2002, p. 143, grifo original do autor). 
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Contudo, para Smith (1988), a escala geográfica não é um dado a priori, anterior ao 

capitalismo, mas fruto das relações capitalistas com um quadro diferencial herdado do ambiente 

natural, sendo, portanto, as escalas produzidas a partir de relações sociais, capitalistas e não 

capitalistas, num movimento contraditório e complexo. 

Dessa forma, ao invés de propor a extinção da escala geográfica na Geografia humana como 

desejavam Marston; Jones III; Woodward (2005), entende-se que o mais indicado seria refletir 

sobre os processo de (re)produção social gestados a partir do embate capital/trabalho, seja a partir 

da escala nacional como propunha Smith (1988), seja a partir de uma articulação horizontal com as 

redes, a fim de pautar ações sociais que sejam verdadeiras e transformadoras (GOMES, 2015). 

A proposição de uma “ontologia plana” se constitui como uma forma de avolumar o debate 

sobre a produção da escala geográfica, suas possibilidades e limitações, depreendendo-se daí o fato 

do debate não ter um entendimento comum. 

Dessa forma, defende-se a necessidade do conceito de escala geográfica, uma vez que sendo 

uma instância material de (re)produção do capital, ser capturada intelectualmente pelo sujeito 

podendo, a partir disso, formar seu conceito como possibilidade analítica do real, indo 

dialeticamente do material ao cognitivo para, em seguida, retornar ao material. 

3.4 Do material ao cognitivo 

Como dito anteriormente, o ensino de Geografia deve conduzir o aluno a refletir e a 

responder questões como: “onde?”, “por que aí?” e “como é esse lugar?”  (CAVALCANTI, 2012), 

tidas como fundamentais a uma leitura geográfica do real que seja capaz de explicar as contradições 

e possibilidades de mudanças. 

A escala geográfica, nesse contexto, tem um papel imprescindível, pois, sendo ela uma 

produção social, como o próprio espaço geográfico, é conflituosa, contraditória e gestada na relação 

capital/trabalho, não sendo uma construção apenas top-down, a revelia da sociedade e em prol 

exclusivamento do capitalismo. 

Dessa forma, fazer com que os alunos da educação básica formem o conceito de escala 

geográfica e sejam capazes de responder a tais questionamentos é instrumentalizar a juventude para 

a compreensão de sua realidade para que, com isso, ela possa transformar seu bairro, sua cidade e 

mesmo a sociedade. 

Eis, então, a vinculação maior entre a escala geográfica, entendida como “motor” de um 

pensamento geográfico capaz de promover, a partir da formação de conceitos, uma educação que 

seja (trans)formadora permitindo o desenvolvimento de uma cidadania de fato, tanto para a vida em 

sociedade quanto para uma inserção efetiva no mercado de trabalho. 
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Vieira (2012,) fazendo um resgate histórico das abordagens sobre a escala na Geografia, 

apresenta três abordagens: 1) abordagem cartográfica (escala cartográfica), 2) abordagem 

perspectivista, e 3) abordagem conceitual-teórica. A primeira abordagem corresponde à 

compreensão da escala como recurso matemático da Cartografia, ou seja, uma relação de proporção 

entre o objeto real e sua forma geométrica no mapa. 

A segunda abordagem considera a escala geográfica e suas relações com as diferentes 

espacialidades do fenômeno que podem ser apreendidas pelo sujeito a partir da observação e análise 

sem, contudo, haver uma hierarquia, “sem a prevalência de uma determinada escala sobre as 

demais, quando se considera a escala geográfica como simples instrumento de observação de 

fenômenos socioespaciais” (VIEIRA, 2012, p. 168). 

A terceira abordagem é a proposta e defendida por Neil Smith (1988) da escala existindo 

materialmente independentemente do observador, sendo um produto, consciente ou não, da relação 

contraditória entre capital e trabalho. 

Cabe ressaltar que ambas as abordagens não são contraditórias e que,  

Envolve debates em torno do status ontológico das mesmas: existiriam de fato as 

escalas, no mundo real, ou seriam elas meramente artifícios intelectuais de que 

lançamos mão para compreender a realidade? [...] Nos parecem a um antagonismo 

em grande parte desnecessário e, mesmo, pernicioso: admitir que os fenômenos 

possuem um certo alcance especial independentemente da consciência de quem os 

percebe ou estuda não nos impede de aceitar que o pesquisador possa estabelecer, 

segundo critérios variados, recortes espaciais que lhe permitam ou facilitem 

visualizar ou destacar determinados aspectos da realidade – e vice-versa (SOUZA, 

2013, p. 182-183, grifo do autor). 

Compreendido as escalas geográficas como socialmente produzidas e que, a partir delas, 

com o interesse de estudar a espacialidade do fenômeno (ASCENÇÃO; VALADÃO, 2014), os 

pesquisadores elaboram o melhor recorte que, mantendo os elementos necessários, permite-lhe 

compreender a totalidade dos processos socioespaciais ali envolvidos. 

A espacialidade do fenômeno corresponde ao conjunto de processos que fazem com que um 

fenômeno atue num dado espaço, sendo elemento transformador desse espaço ao mesmo tempo em 

que sofre transformações.  Ela pode ser analisada a partir da articulação entre os conceitos 

geográficos de espaço, tempo, escala geográfica com os quais o pesquisador pode localizar, 

descrever e interpretar (ASCENÇÃO; VALADÃO, 2014). 

Aqui, é importante assumir o tripé: localizar, descrever e interpretar para além do sentido 

banal de modo que signifiquem indicar os atributos dos fenômenos e as características do espaço 

em que se materializou, apontando padrões de dispersão/concentração permitindo “interpretações 

dos processos que atuam sobre/a partir do fenômeno e que, em interação aos demais componentes 
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presentes numa dada localidade, produzem certa espacialidade” (ASCENÇÃO; VALADÃO, 2014, 

p. 6). 

O processo que vai da constatação da existência material das escalas geográficas a 

elaboração mental do conceito, ou seja, da realidade concreta ao pensamento se dá por meio da 

socialização, do desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores (FPS) e do processo de 

formação de conceitos. Ou seja, ao se deparar com a realidade o sujeito elabora partindo da análise, 

síntese, comparação, classificação, concreção, abstração e generalização à explicação mental para 

aquele fenômeno (VIGOTSKY, 1993). 

A escola enquanto instituição social tem papel fundamental na socialização, pois, como já 

dito, mesmo não sendo a única, é a instituição que dentro da sociedade capitalista, possibilita a 

passagem intergeracional do conhecimento humano acumulado ao longo da história. 

Essa passagem intergeracional do conhecimento é possibilitada pela existência de currículos 

previamente definidos, correspondentes àquilo que se acredita necessário que as futuras gerações 

saibam, sendo um conhecimento socialmente valorizado (LOPES; MACEDO, 2011). 

É a partir do encontro/confronto do pesquisador com as escalas geográficas, responsáveis 

pelo acirramento das diferenças espaciais, haja vista que se projetam num espaço que é 

naturalmente diferente em sua condição físico-natural, que usando as FPS se podem formular os 

conceitos científicos a fim de explicar a espacialidade de um dado fenômeno. 

Esses conceitos científicos aprendidos na academia, a partir da formação inicial, devem ser 

recontextualizados para o ambiente escolar respeitando a tradição da Geografia escolar, a 

organização do sistema de ensino e os documentos oficiais, a cultura escolar e os fundamentos 

filosóficos e sociohistóricos da educação. 

A recontextualização é o processo pelo qual sucessivos discursos, regras e conhecimentos 

são internalizados pela escola. Cabe dizer que esse processo não é unívoco e sem ruídos, ao 

contrário, é permeado por diferentes forças, entre elas a própria instituição escolar, que ao 

recontextualizar relações de poder e conhecimentos mais amplas dão-lhes uma nova conformação 

(BERNSTEIN, 1996). 

O futuro professor de Geografia, portanto, deve ter firmemente construído em seu 

conhecimento o conceito de escala geográfica, pois, ao assumir aulas na educação básica promoverá 

a recontextualização desse e de outros conceitos com o objetivo de, ao ensinar determinados 

conteúdos, fazer com que os estudantes reflitam sobre a realidade e formem seus próprios conceitos, 

entre eles o de escala geográfica. 

Destaca-se ainda a capilaridade desse conceito, ao passo que ele se liga a outros como, por 

exemplo, o lugar, o território e as redes. No caso do lugar ele se aproxima a partir das experiências e 
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vivências que o sujeito possui, ao tempo que ele percebe, vive e concebe determinado espaço 

resistindo ou aceitando influências externas. 

No caso do território, nota-se as complementariedades e as disputas territoriais, uma vez que 

determinado agente expande sua área de influência e ação a locais que não são necessariamente 

contínuos; por último, no caso das redes, a escala geográfica faz imprescindível, pois ela torna 

visível os fluxos de informação, capital, pessoas e outros, indicando suas origens e destinos ao 

tempo que aclara a conexão entre locais distintos. 

Tudo isso tem por razão última o desenvolvimento, pelos estudantes de um conhecimento 

geográfico poderoso, entendido como 

Ways of thinking can be powerful because they may change a student’s 

perceptions, values and understandings, the questions they ask and the explanations 

they explore. They may even change their behaviour. Geography’s ways of 

thinking are embedded in its major concepts, such as place, space, environment and 

interconnection (MAUDE, 2017, p. 30)
11

. 

Acredita-se, portanto, na Geografia como um conhecimento estratégico que auxilia na 

compreensão do real pelo aluno, permitindo-o realizar análises, comparações, abstrações sobre sua 

realidade imediata, identificando nela os elementos endógenos e exógenos, suas limitações e 

possibilidades reais de transformação. 

3.5 A escala geográfica como conhecimento poderoso 

O conceito de conhecimento poderoso aparece pela primeira vez no artigo From 

constructivism to realism in the sociology of the curriculum, publicado na revista Review of 

Research in Education em 2008. Nele, o autor defende a existência de um “melhor conhecimento” 

que possibilita ao estudante compreender elementos que, mesmo presentes em sua realidade, não se 

explica per si, mas precisam ser analisados e refletidos a partir de um conhecimento cientificamente 

válido (YOUNG, 2008). 

Maude (2017) comentando a formulação de Young (2008) coloca 

He contends that the main purpose of schools is to teach knowledge that enables 

students to understand and think beyond the limits of their own experience, and 

describes such knowledge as “powerful”. He argues that entitlement to this 

knowledge is a matter of social justice, in that all students should have access to it 

(MAUDE, 2017, p. 27)
12

. 

                                                 

11
Em tradução livre: “As formas de pensar podem ser poderosas porque podem mudar as percepções, valores e 

entendimentos de um aluno, as perguntas que eles fazem e as explicações que exploram. Eles podem mudar até seu 

comportamento. As formas de pensar da Geografia estão incorporadas em seus principais conceitos, tais como lugar, 

espaço, ambiente e rede” (MAUDE, 2017, p. 30). 
12

Em tradução livre: “Ele afirma que o principal objetivo das escolas é ensinar conhecimentos que permitam aos alunos 

entender e pensar além dos limites de sua própria experiência, e descreve esse conhecimento como ‘poderoso’. Ele 
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O conhecimento poderoso, explica Young (2016), baseia-se: 1) na distinção de um 

conhecimento dos poderosos; 2) na afirmação de que há um “melhor conhecimento” em todas as 

áreas; e, 3) na ideia de que existem diferentes tipos de conhecimento. 

Sobre a diferenciação entre conhecimento poderoso e conhecimento dos poderosos, tem-se 

que 

O “conhecimento dos poderosos” é definido por quem detém o conhecimento. 

Historicamente e mesmo hoje em dia, quando pensamos na distribuição do acesso à 

universidade, aqueles com maior poder na sociedade são os que têm acesso a certos 

tipos de conhecimento; é a esse que eu chamo de “conhecimento dos poderosos” 

(YOUNG, 2007, p. 1294). 

O conhecimento poderoso é aquele que possibilita a transformação desse cenário, é o 

conhecimento que permite compreender a realidade, suas contradições, a dissimetria entre 

capital/trabalho podendo conduzir a uma transformação social. 

O “melhor conhecimento” de qual fala o autor, corresponde àquele conhecimento 

cientificamente testado e validado no seio de uma comunidade disciplinar e, mesmo sendo 

histórico, é explicativo de um momento ao longo da história da humanidade que pode ser 

reelaborado a todo instante. 

A existência de disciplinas ou comunidades disciplinares – comunidades responsáveis pela 

produção, discussão e validação do conhecimento –, se justifica pela necessidade de conferir 

credibilidade e confiança aos professores, seja ela dada pelas famílias, em específico, ou pela 

sociedade, em geral. É a partir dessas comunidades que diferentes professores, pesquisadores e 

estudantes se ligam constituindo comunidades disciplinares com histórias e tradições distintas 

(YOUNG, 2007; 2011). 

Por fim, há uma explícita diferenciação entre: conhecimentos escolares ou curriculares 

daqueles que são advindos da experiência/vivência dos sujeitos. Não se trata, contudo, de uma 

“superioridade” ou “inferioridade” de um em relação ao outro, mas de diferenças que lhes são 

próprias por suas peculiares constituições (YOUNG, 2016). 

Advoga-se que o ensino escolar, em geral, e o ensino de Geografia, em particular, devem 

estabelecer uma relação com o conhecimento e não com as experiências mais imediatas dos 

estudantes, ainda que deva o professor, em sua práxis docente, partir de sua vivência, de seus 

“conceitos cotidianos” para expandi-los os transformando em “conceitos científicos”, generalizáveis 

e abstratos (VIGOTSKY, 1993). 

                                                                                                                                                                  

argumenta que o direito a esse conhecimento é uma questão de justiça social, na qual todos os alunos devem ter acesso 

a ele” (MAUDE, 2017, p. 27). 
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Esse movimento se dá a partir do encontro/confronto da realidade cotidiana do aluno com 

aqueles conhecimentos científicos (testados e validados). Assim, mesmo que a realidade imediata 

do aluno seja o ponto de partida e chegada, deve o professor ensiná-lo a pensar a partir do rol 

conceitual da Geografia, havendo uma significativa diferença entre conhecer o bairro ou a cidade a 

partir de sua vivência e conhece-los a partir de explicações teórico-conceituais. 

A diferença entre o conhecimento escolar (o conhecimento científico recontextualizado) e o 

conhecimento cotidiano reside no fato de que o primeiro independe do contexto, sendo teórico e 

responsável por generalizações, enquanto o segundo é estritamente dependente do contexto no qual 

se desenvolve, sendo um conhecimento que responde a demandas específicas, num contexto pontual 

(YOUNG, 200). 

Toma-se como exemplo o ensino de cidade. Ao ensinar sobre cidade deve o professor partir 

da realidade imediata do aluno, por exemplo, o sítio urbano da cidade de Jataí (GO), contudo, o 

objetivo é levá-los a contextos mais amplos, conhecendo a cidade para além de sua vivência, assim, 

ao se deparar com outra realidade (outro sítio urbano), o aluno conseguirá realizar abstrações 

diferenciando aqueles elementos que são comuns a todas as cidades brasileiras (a população, a 

existência de um mercado, a sede administrativa, dentre outros) daqueles que são específicos (a 

população de Jataí, o centro comercial da Av. Goiás, dentre outros). 

Nesse sentindo, o conhecimento é libertador ao propiciar a liberdade da prisão da própria 

experiência. Uma liberdade para pensar o que não foi pensado e repensar o que está posto. “A 

experiência, por si só, não nos dá o direito a essas liberdades; a liberdade pode ser um direito de 

todos, mas é preciso trabalhar por ela e aprendê-la, por mais distante que o conhecimento 

emancipatório possa parecer” (YOUNG, 2016, p. 31). 

Aqui, ressalta-se o papel do professor enquanto mediador do processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que esse processo é deliberado, ou seja, guarda uma intencionalidade dos 

sujeitos (professor e aluno). O professor responsável pela mediação didática tem por objetivo 

mobilizar seus alunos a aprenderem determinado conceito a fim de que possam pensar sua 

realidade, para isso, conduz o estudante de um estágio a outro do desenvolvimento cognitivo.  

Delineia-se daí uma íntima correlação existente entre as expectativas e os anseios de parte da 

sociedade e a escola, de forma que ao ensinar as novas gerações, a última promova uma educação 

reflexiva e (trans)formadora capaz de fomentar a autonomia e a cidadania mediante a aquisição de 

um conhecimento poderoso, ao qual não teriam acesso em outras instituições sociais como, por 

exemplo, na família ou a igreja (YOUNG, 2007). 

É a partir das reflexões tecidas até aqui que se defende a escala geográfica, em específico, e 

o ensino de Geografia, no geral, como um conhecimento poderoso capaz de expandir os horizontes 
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dos alunos na educação básica, levando-os a situações que estão para além da sua realidade 

cotidiana, permitindo, por exemplo, compreender as razões pelas quais grandes tradings se instalam 

no seu município ou mesmo com a expansão urbana que está associada a escalas maiores como a 

construção de uma rodovia federal ou anel viário. 

Nesse sentido, o conceito de escala geográfica é um conhecimento poderoso, pois: 1) 

permite aos estudantes compreenderem a forma seu bairro, cidade, estado ou país se insere num 

sistema de economia-mundo, bem como as implicações dessa inserção; e 2) ao compreender a 

forma como se inserem, adquirem a possibilidade de atuar conscientemente na realidade, alterando-

a a fim de conquistarem uma cidadania de fato. 
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4 DESVELANDO APRENDIZAGEM: ANÁLISE SOBRE A ESCALA GEOGRÁFICA 

Esse capítulo destina-se a discussão/análise dos resultados encontrados na pesquisa. Para 

isso, ele se subdivide em dois momentos: o primeiro destinado a debater sobre a pesquisa 

documental e seus achados; o segundo, por sua vez, voltado para os dados coletados diretamente 

dos licenciandos, mediante aplicação do questionário. Entretanto, antes de ir propriamente a tais 

discussões, faz-se necessário a caracterização do curso do pesquisado. 

A Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí tem sua origem no início da década de 

1980, ainda sob o modelo de Fundação Educacional. Passados mais de 30 anos, hoje a instituição 

conta com 25 cursos de graduação e 6 de pós-graduação estando em processo de desmembramento, 

na fase de tutoria sob responsabilidade da Universidade Federal de Goiás. 

O curso de Licenciatura em Geografia, juntamente com o Bacharelado em Geografia e o 

Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGeo), compõem a Unidade Acadêmica de Estudos 

Geográficos. Ambos os cursos de graduação oferecem, anualmente, 20 vagas cujo ingresso se dá 

mediante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O curso, atualmente, possui um quadro docente com 13 professores, todos doutores, cuja 

área de pesquisa e atuação vão desde recursos hídricos até a análise da produção canavieira, 

passando por questões ligadas a Geografia agrária, urbana, regional e ao ensino dessa ciência, 

atendendo acadêmicos de Jataí (GO) e regiões circunvizinhas. 

A pesquisa se deu a partir da realização de 1) pesquisa bibliográfica (Tabela 1), em que se 

buscou compreender as discussões existentes sobre a temática, ainda que tenham ocorridas em 

outras perspectivas; 2) a realização de uma pesquisa documental cujo objetivo era identificar as 

possibilidades oferecidas pelos documentos oficiais nacionais, regionais e locais que regem a 

formação do professor de Geografia na UFG/Regional Jataí; e, 3) uma análise, a partir da aplicação 

de um questionário dos conhecimentos formados pelos acadêmicos do curso. 

 

Tabela 1 – Principais referenciais teóricos 

REFERENCIAIS 

Formação docente Ensino de Geografia 
Currículo e conhecimento 

poderoso 

Cunha, 2010 Cavalcanti, 2012; 2017 Galian; Louzano, 2014 

Gatti, 2010; 2014 Foucher, 1989 Young, 2007; 2008; 2011; 2016 

Libâneo, 2008; 2012 Lopes, 2010 

 Pimenta, 2005 Maude, 2017 

 Shuman, 2014 Oliveira, 2016 

   Vesentini, 2015   

Construção de 

conceitos 
Escala geográfica Documentos oficiais 
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Couto, 2005, 2011 Castro, 1992; 2000; 2014 Brasil, 2002 

Vigotsky, 1993 Jones III et al, 2017 Brasil, 2015 

 

Racine; Raffestin; Ruffy, 

1983 Brasil, 2017 

 

Smith, 1989; 2000; 2002 

   Souza, 2013   
 

4.1 Os documentos oficiais: uma análise da escala geográfica no currículo 

Os cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado, como a própria Regional, se encontram 

num processo de transição: mudança de matriz curricular. O Projeto Político-Pedagógico do Curso 

(PPC), vigente desde 2005 (UFG, 2005), no qual estudaram os sujeitos pesquisados está sendo 

substituído por outro aprovado em 2016 (UFG, 2016). 

O PCC vigente desde 2005 possui uma particularidade por ter sido elaborado pelo grupo 

docente pertencente ao Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), em Goiânia, e utilizado nas 

demais Regionais – Jataí e Catalão – não correspondendo à realidade desses cursos, no que diz 

respeito ao descompasso entre muitas das disciplinas ali presentes, a área de formação/pesquisa do 

corpo docente e ainda ao perfil local. 

O PPC, em sua introdução, apresenta suas razões de ser: a necessidade de uma formação 

articulada com um contexto de rápidas transformações sociais, bem como atender às novas 

regulamentações do ensino superior, especialmente, a partir da primeira metade dos anos 2000 

quando são propostas novas diretrizes para a formação docente. 

Ainda na introdução, o documento traz como proposta a promoção de uma visão 

integradora, haja vista a crescente especialização científica, preocupando-se com uma formação que 

promova uma “atuação/inserção efetiva na sociedade e no mercado” (UFG, 2005, p. 7). 

Refletindo sobre a atuação profissional, o documento busca articular a formação acadêmica 

com um contexto mais amplo: 

A atuação profissional exige uma formação que dê conta da construção e 

reconstrução dos conhecimentos fundamentais e de seu significado social. Não 

basta, assim, ao professor de Geografia ter o domínio da matéria, é necessário 

tomar posições sobre suas finalidades sociais, é preciso que o professor saiba 

pensar criticamente a realidade social se colocando como sujeito transformador 

(UFG, 2005, p. 8). 

Isso mostra tanto uma preocupação com a profissionalidade do professor, ou seja, seu 

estatuto profissional enquanto profissão que demanda uma formação específica, mobilizando 

conhecimentos e saberes próprios, quanto uma necessária articulação entre os conhecimentos 

específicos da disciplina com aqueles conhecimentos pedagógicos. 

O documento alertando sobre seu conteúdo, expressa:  
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Deve ser compreendido como um projeto de condução da instituição com vistas à 

formação humana e profissional dos acadêmicos. Nisto consiste sua fidelidade. O 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Geografia expressa paradigmas em 

relação ao perfil do profissional que queremos formar na atualidade (UFG, 2005, p. 

9). 

O PPC se configura como um currículo, entendendo-se o currículo como um “conhecimento 

melhor” num duplo sentido: a) um conhecimento confiável, por ser cientificamente testado tendo 

sido acumulado ao longo da história humana; e b) ser um conhecimento que se acredita necessário à 

perpetuação da comunidade disciplinar indispensável às próximas gerações (YOUNG, 2014). 

Toda política curricular, em algum grau, é composta de uma arbitrariedade cultural, sendo 

uma força homogeneizadora (LOPES; MACEDO, 2011). Porém, reconhece-se também que ele 

possibilita acesso a um conhecimento que, sem a escola ou a universidade, o sujeito não teria acesso 

(YOUNG, 2011). 

Desse modo, explicando sua teoria de currículo, ao ser entrevistado por Gallian; Louzano 

(2014, p.1118), Young argumenta: 

Minha teoria parte da premissa de que um currículo que incorpore o conhecimento 

poderoso é um currículo que se concentra no conhecimento ao qual os jovens não 

têm acesso em casa. É distinto da experiência pessoal deles e, essencialmente, 

desafia essa experiência. Esse é o ponto principal de onde parto. 

Assim, o currículo tem como características: a) ser universalizante, ou seja, destina-se à 

aplicação a todos aqueles estudantes, professores e técnicos do curso, b) é explícito e objetivo, ainda 

que em alguns pontos genéricos, sobre os conteúdos a serem discutidos e, c) apesar de prescritivo, 

comporta algumas aberturas possibilitando que na mediação didático-pedagógica o professor crie 

possibilidades de inserir a realidade imediata dos seus estudantes (PEREIRA, 2015). 

Acredita-se no currículo como um promotor de um conhecimento poderoso. O 

conhecimento poderoso, adverte Young (2016), difere do conhecimento dos poderosos, este é o 

conhecimento restrito à classe rica, responsável por perpetuar uma desigualdade de oportunidade e a 

exclusão de grande parte da sociedade. Contrariamente, o conhecimento poderoso corresponde ao 

conhecimento proveniente do trabalho coletivo e histórico das sucessivas gerações de comunidades 

disciplinares, sendo capaz de explicar a realidade em suas múltiplas contradições. 

Ao explicar o conceito de “conhecimento poderoso”, o autor sentencia: 

Inicialmente, não concebi essa expressão como um conceito isolado. Eu estava 

preocupado com a forma pela qual o currículo estava sendo abordado, 

particularmente sob a perspectiva da sua identificação com as relações de poder. A 

teoria do currículo estava estudando o currículo com uma abordagem que eu 

chamei de “conhecimento dos poderosos”, mostrando quem tomava as decisões, 

quem selecionava o que entrava ou não no currículo. Num certo sentido, o conceito 

de “conhecimento poderoso” foi uma mudança de perspectiva, pois dizia: “não 

olhem apenas para os que estão decidindo sobre o currículo, olhem para o próprio 
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conhecimento e se perguntem como esse currículo específico pode incorporar um 

conhecimento que, uma vez adquirido pelos jovens, será poderoso para eles, em 

termos de como eles verão o mundo, como poderão interpretá-lo e possivelmente 

transformá-lo” (GALIAN; LOUZANO, 2014, p. 1117-1118). 

Nesse sentido, advoga-se que o PPC do curso de Geografia, mesmo com suas limitações, 

possui um conhecimento poderoso, uma vez que possibilita acesso a conhecimentos que sem a 

universidade e a comunidade disciplinar que ali se encontram não estariam disponíveis aos 

estudantes, além disso, ele permite a formação de conceitos necessários à compreensão das relações 

que se projetam e materializam no espaço. 

Têm-se como considerações gerais sobre o PPC: 1) a estruturação da matriz curricular num 

modelo, em que as disciplinas pedagógicas aparecem somente na segunda metade do curso; 2) uma 

parcial adequação à legislação, uma vez que o projeto não contempla a Prática como Componente 

Curricular (PCC), mesmo fazendo referência à Resolução nº 02/2002 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara Plena; 3) há uma tentativa de constituição de uma práxis docente, especialmente 

pela associação teoria/prática nos estágios supervisionados; 4) propõe-se uma articulação entre 

ensino e pesquisa, especialmente a partir da oferta da pós-graduação e dos programas de iniciação à 

pesquisa. 

A PCC tem como objetivo fazer com que o acadêmico dos cursos de licenciaturas tenha 

contato, desde o primeiro semestre, com a docência, levando-os a refletir sobre como ensinar os 

conteúdos específicos da disciplina (BRASIL, 2015). Constitui-se, em verdade, numa tentativa de 

promoção de práxis docente uma vez que já não basta saber o conteúdo, é preciso saber ensiná-lo. 

A prática só foi contemplada no PPC de 2016, tendo sido efetivada apenas a partir do 

primeiro semestre de 2017 e ocorrendo por disciplina, sendo 10h/atividades nas disciplinas 

específicas e 40h/atividades nas disciplinas de didáticas (UFG, 2016). 

Entende-se o desenvolvimento da PCC como um potencializador de um trabalho docente 

que seja autorrefletido, possibilitando ao professor uma maior solidez para avaliar sua atuação em 

sala a partir dos conhecimentos adquiridos durante o curso na universidade, promovendo, inclusive, 

uma aproximação entre a escola e a academia. 

No que tange especificamente ao conceito de escala geográfica no PPC, observou-se: 1) o 

referido conceito não aparece explicitamente nas ementas; 2) as disciplinas que mais podem 

favorecer seu desenvolvimento são: Análise e gestão de bacias hidrográficas, Geomorfologia, geral 

e aplicada, Climatologia, dinâmica e aplicada à Geografia, Estudos regionais: América Latina, 

Formação do povo e do território brasileiro, Formação sócio-espacial, Geografia agrária, Geografia 

da indústria, Geografia de Goiás, Geografia e sociedade, Geografia política e geopolítica, geral e 
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contemporânea, Geografia urbana, Planejamento ambiental, Planejamento territorial e urbano, 

Teoria da região e da regionalização e Territórios e redes.  

Desse modo, o conceito de escala geográfica é um conceito transversal podendo ser usado 

em diferentes situações geográficas, por exemplo, se faz mister na delimitação de uma bacia 

hidrográfica, no modo como ocorreram as bandeiras e entradas no território brasileiro ou mesmo no 

âmbito de atuação dos movimentos sociais de luta pela terra. 

Para a delimitação de uma bacia hidrográfica, por exemplo, o conceito de escala geográfica 

tem como princípio refletir sobre a forma como o capitalismo se apropria de um espaço que é em 

sua essência desigual acirrando suas diferenças. Para isso, ao estudar determinada bacia 

hidrográfica, o pesquisador deve “recortar” o espaço, de modo que o recorte eleito preserve a 

essência do fenômeno, não descuidando de suas correlações com outras escalas. 

Do mesmo modo, ao mediar o conteúdo sobre a formação do povo e do território brasileiro, 

deve o professor estar atento à produção das diferentes escalas destacando, por exemplo, as 

consequências e implicações da descoberta das minas de ouro no interior do país, apresentando aos 

estudantes as repercussões locais, regionais, nacionais e globais. 

Por fim, pensando na atuação dos movimentos sociais de luta pela terra, conteúdo da 

Geografia agrária, é preciso que se explicite a produção das diferentes escalas dentro e fora das 

ocupações e acampamentos, delineando, inclusive, as articulações dos movimentos nacionais com 

outros internacionais, produzindo uma rede interescalar de relações e formas de lutas.  

Assim, mesmo que não estejam claros nas ementas das disciplinas, pela amplitude do 

conceito, acredita-se que ele apareça durante as aulas no processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, por sua importância, defende-se que tal conceito esteja explícito nas ementas do curso e 

discutido nas aulas, pois, pode funcionar como um princípio catalizador para outras discussões 

revertendo a fragmentação existentes no conhecimento disciplinar. 

Um exemplo é a articulação que esse conceito pode promover entre a disciplina de 

climatologia com as disciplinas que tratam da geoeconomia ao mostrar que determinado fenômeno 

climático como o El Niño (o aumento da temperatura das águas na região do equador sobre o 

oceano Pacífico) pode acarretar na irregularidade do regime pluviométrico causando alterações na 

produção agrícola e, por consequência, nas exportações e no comércio internacional de produtos 

primários, uma vez que diminuindo a oferta, tende-se a um aumento dos preços. 

Assim, esse conceito se mostra ímpar ao proporcionar o estudo de conexões que, num 

primeiro momento parecem distantes ou sem importância, mas que são fundamentais a 

compreensão da realidade e de seus condicionantes. 
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4.2 Os questionários: caracterização e análise 

A partir das reflexões tecidas sobre o conceito de escala geográfica e da análise do PPC, 

proveniente da pesquisa documental, elaborou-se um questionário semiestruturado que foi aplicado 

na presença do pesquisador, tendo o participante contato com todas as questões ao mesmo tempo. 

O questionário, nesse sentido, corresponde a um “instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas [objetivas e/ou subjetivas], que devem ser 

respondidas por escrito” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 201). Sua vantagem está em promover 

o anonimato e no baixo risco de distorção pela influencia do pesquisador. 

Pensando nisso e tentando não induzir nenhuma resposta, aplicou-se o questionário aos 

prováveis formandos (estudantes cuja taxa de integralização é igual ou maior que 80%) do curso de 

Licenciatura em Geografia da UFG/Regional Jataí no semestre de 2019.1, totalizando seis sujeitos 

(100% dos prováveis formandos). 

 O grupo de participantes foi composto por quatro mulheres e dois homens, sendo apenas 

um natural do município de Jataí, os demais são provenientes de cidades vizinhas como Rio Verde, 

Serranópolis, Caiapônia e Doverlândia, tendo mudado para Jataí durante o período do curso, 

havendo a particularidade de uma aluna que faz esse percurso diariamente em transporte cedido 

pela prefeitura de seu município. 

No quesito trabalho, constatou-se que três participantes trabalham, sendo apenas um em 

atividade docente. Os demais desenvolvem atividades vinculadas ao comércio e ao serviço 

bancário. 

A acadêmica que respondeu ser professora apontou como tempo de experiência um período 

de quatro meses, ministrando, além da disciplina de Geografia, Artes, História e Ciências no ensino 

fundamental anos finais. 

A primeira questão presente no instrumento de pesquisa corresponde ao questionamento 

sobre a escala geográfica: “o que é escala geográfica?”. Essa questão teve por objetivo fazer com 

que os licenciandos mobilizassem conhecimentos advindos de sua formação, esperando-se que 

pudessem indicar as múltiplas relações que permeiam a escala geográfica correspondendo à forma 

como o fenômeno se desenvolve no espaço, suas contradições e relações. 

Nas respostas, percebeu-se uma recorrência de menções como “mede proporções de 

fenômenos geográficos”, “a forma de representar o espaço, seja ampliando-o ou reduzindo-o” e “é 

um recorte espacial para representação espacial”. Tais respostas denotam uma confusão, como 

indica Castro (1992; 2000), entre uma concepção cartográfica de escala (relação matemática de 

proporção) e um entendimento geográfico do conceito como uma relação social de produção em 

constante movimento. 
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Todavia, notam-se alguns indícios do desenvolvimento de uma compreensão de escala 

geográfica como, por exemplo, a resposta: “é uma forma de especificar determinado espaço, 

considerando a sociedade e suas relações nas mais diversas áreas”. Além disso, um participante 

respondeu de forma satisfatória indicando que “se refere ao espaço em que ocorre o fenômeno 

estudado, ela não apresenta uma referência matemática como a cartográfica e está geralmente ligada 

as categorias da Geografia”. 

Numa primeira aproximação, houve diferentes respostas sobre o que seria o conceito de 

escala geográfica, podendo-se agrupar as respostas em três níveis: três que foram insatisfatórias, 

pois apresentaram um entendimento cartográfico (matemático) para a escala geográfica; duas que 

foram razoavelmente satisfatórias, haja vista que apresentaram indícios de uma compreensão das 

relações interescalares e sua vinculação com a produção do espaço; e uma que foi totalmente 

satisfatória atendendo às expectativas. 

A segunda questão voltou-se para o grau de abordagem do conceito de escala geográfica 

durante a formação acadêmica dos estudantes. Para isso, deu-se como alternativa de respostas 

elementos que variavam de “demasiadamente explorado” até “não foi explorado” (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Respostas à questão nº 2 

Questão dois 

Alternativa Enunciado Respostas 

A Foi demasiadamente explorado 0 

B Foi satisfatoriamente explorado 0 

C Foi razoavelmente explorado 4 

D Foi pouco explorado 1 

E Não foi explorado 1 
 

As respostas, por sua vez, concentraram-se em “razoavelmente explorado”. Disso se 

depreende a possibilidade da abordagem sobre escala geográfica ter sido feita de maneira pouco 

evidente, geralmente, associada à Cartografia, não sendo explicitada como um conceito-chave para 

a compreensão geográfica do real. 

Essa pouca ênfase dada ao conceito de escala geográfica se mostra insuficiente, 

especialmente por a Geografia ter como objetivo promover uma leitura a partir das relações 

socioespaciais que se manifestam num espaço planetário. Então, retomam-se os questionamentos de 

Callai (2014) ao indagar como estudar um espaço tão amplo sem recortá-lo? Como compreender o 

fenômeno sem delimitá-lo? Acredita-se, com base na autora, ser restritivo, de modo que a 

delimitação da escala geográfica a partir da operacionalização do seu conceito seja um passo 

necessário. 
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A terceira questão se constitui na apresentação de uma situação-problema: 

 

Questão 3) Complete o texto abaixo com as palavras do quadro: 

A escala ______________corresponde a uma relação matemática de proporção, privilegiando uma 

visão ______________ das formas. Ela sempre aparece ligada aos conteúdos de ______________. 

Diferente dela tem-se a escala ______________. Esta privilegia a ocorrência do fenômeno pela 

superfície da Terra, valendo-se de uma visão ______________. Pode-se dizer que a escala 

geográfica é forma como a ______________ lida com as formas geométricas. 

 

 
 

A partir disso os estudantes deveriam completar adequadamente o texto. Ele apresenta um 

comparativo entre a escala cartográfica e a escala geográfica, em que as lacunas deveriam ser 

preenchidas de acordo com os elementos correspondentes. Esperava-se, com essa questão, que eles 

pudessem associar as referidas escalas a temas correlatos como a Cartografia e a geometria no caso 

da escala cartográfica e a sociedade, a espacialidade e a própria Geografia o que de fato ocorreu. 

Assim, a resposta que completaria o texto de maneira adequada era a letra “c”, sendo que 

quase todos os participantes assinalaram a alternativa correta, havendo apenas um erro (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Respostas à questão nº 3 

Questão três 

Alternativa Enunciado Respostas 

A 

Geográfica; Geométrica; Cartográfica; Cartografia; Espacial; 

Sociedade 0 

B 

Cartográfica; Geométrica; Sociedade; Geográfica; Espacial; 

Cartografia 0 

C 

Cartográfica; Geométrica; Cartografia; Geográfica; Espacial; 

Sociedade 5 

D 

Cartográfica; Espacial; Cartografia; Geográfica; Geométrica; 

Sociedade 1 

E 

Geográfica; Espacial; Cartografia; Cartográfica; Geométrica; 

Sociedade 0 
 

A quarta questão: 

 

Questão 4) Leia o trecho da música “Parabolicamará”, de Gilberto Gil, e responda. 

 

Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje mundo é muito grande 

Porque Terra é pequena 

Do tamanho da antena parabolicamará 

Cartográfica; Geográfica; Espacial; 

Geométrica; Sociedade; Cartografia. 
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Ê, volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará 

 

Antes longe era distante 

Perto, só quando dava 

Quando muito, ali defronte 

E o horizonte acabava 

Hoje lá trás dos montes, den de casa, camará 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê, ê, mundo dá volta, camará [...] 

 

Nela o músico joga com os substantivos “mundo” e “Terra”, bem como os adjetivos “pequeno” e 

“grande”, alternando-os na produção de sentido da música. O significado da música num contexto 

de rápidas transformações que ocorrem na passagem do século XX para o século XXI, advêm das 

intensas transformações tecnológicas e do capitalismo, responsáveis, inclusive, por transformar 

escalas geográficas antes inabaláveis. Dessa forma, assinale a alternativa que contenha duas dessas 

transformações. 

 

Ela apresenta um trecho da música “Parabolicamará” de Gilberto Gil, em que o artista joga 

com as palavras “mundo” e “Terra” ao mesmo tempo em que alterna os adjetivos “pequeno” e 

“grande”. Aqui, sublinha-se a forma como os substantivos foram usados: “Terra”, na música, 

corresponde à dimensão física do espaço, natural ou antropizada, enquanto “mundo” remete a 

dimensão conhecida pelo sujeito. 

Assim, os versos “Antes mundo era pequeno/Porque Terra era grande/Hoje mundo é muito 

grande/Porque Terra é pequena...” referem-se à passagem de um período histórico no qual o 

conhecido (o mundo) era bastante limitado e o desconhecido (a Terra) era vastíssimo o que se altera 

com o acirramento do processo de globalização, de forma que hoje se conhece, ainda de forma 

remota e virtual, as diferentes áreas do planeta, o mundo, transformando a Terra em algo pequeno. 

A partir disso, apresenta-se o enunciado, em que se questionam quais as transformações pela 

qual passou a Geografia no final do século XX e início do século XXI capaz de alterar 

significativamente as escalas geográficas. Essas referências correspondem ao processo do 

“encurtamento das distâncias” e “contração do tempo” que, muitas vezes, é tomado sem muitas 

reflexões incorrendo na crença de que as inovações técnicas e tecnológicas estão ao alcance de 

todos. As respostas se concentraram na alternativa esperada, letra “b” (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Respostas à questão nº 4 

Questão quatro 

Alternativa Enunciado Respostas 

A Encurtamento das distâncias e expansão do tempo 1 

B Encurtamento das distâncias e contração do tempo 4 

C Contração do tempo e expansão das distâncias 0 
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D Contração do tempo e dispersão das distâncias 0 

E Inovação das distâncias e do tempo 1 
 

A quinta questão buscava fazer com que os participantes refletissem sobre diferentes escalas 

(global, nacional e local) e suas relações. Tomou-se como enunciado o trecho de um texto que 

discute globalização e agricultura no contexto brasileiro, em seguida, foi apresentado um parágrafo 

que deveria ser completado com as palavras dispostas nas alternativas da questão.  

 

Questão 5) “É possível identificar várias áreas nas quais a urbanização se deve diretamente à 

consecução do agronegócio globalizado. Como é notório, a modernização e expansão destas 

atividades promovem o processo de urbanização e de crescimento das áreas urbanas, cujos vínculos 

principais se devem às inter-relações cada vez maiores entre campo e cidade.” 
(ELIAS, D. Globalização e fragmentação do espaço agrícola do Brasil. Scripta Nova. v. X, nº 218 (03), 2006. 

Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-03.htm. Acesso em: 03/12/2018.) 

 

Nesse processo, apontado pela autora, em que, o agronegócio _____________ dá origem a suas 

manifestações locais, podem se identificar elementos de ordem geral como o _____________ e 

aqueles de ordem local como as _____________, por exemplo. Esse processo, por sua vez, é 

sempre permeado por ditames cuja escala é _____________, especialmente, devido à atuação do 

Estado enquanto entidade reguladora. 

 

As respostas à quinta questão (Tabela 5) em sua maioria foram corretas, letra “a”, entretanto, 

alguns alunos apresentaram dificuldades em identificar as relações existentes entre a escala global e 

a escala nacional, dando destaque em suas respostas a relação global/local, fato que reforça a 

polarização envolta dos “glocalismos”. Isso se deve provavelmente à ênfase dada às relações entre o 

global e o local que, aliada ao esquecimento do nacional e do regional, podem acarretar 

imprecisões. 

 

Tabela 5 – Respostas à questão nº 5 

Questão cinco 

Alternativa Enunciado Respostas 

A Global; modelo produtivo; condições físico-naturais; nacional 3 

B Local; modelo produtivo; condições físico-naturais; regional 0 

C Regional; modelo produtivo; cidades; nacional 0 

D Nacional; modelo produtivo; forças produtivas; global 1 

E Global; modelo produtivo; forças produtivas; local 2 
 

Ao requerer dos participantes a identificação de diferentes escalas, aponta-se para o 

rompimento do mito do “glocalismos”, ou seja, que a emergência da globalização polarizaria duas 

escalas geográficas: o local e o global, diluindo as demais escalas. Tal fato não ocorre, pelo 

contrário, o processo de globalização reafirma escalas outras como as regionais, sejam elas sub ou 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-03.htm
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supranacionais, ou mesmo a escala nacional indispensável à materialização das relações capitalistas 

no espaço (SMITH, 2002). 

A compreensão da existência dessa polarização global/local é reforçada pela sexta questão: 

 

Questão 6) Leia o texto e responda: 

 

Certo modelo de carro é desenhado na Califórnia (EUA), financiado por Tóquio (Japão), o protótipo 

feito em Pequim (China) e a montagem é feita no Brasil, com componentes eletrônicos inventados 

no Canadá e fabricados em Cingapura. Já a indústria de confecção norte-americana, quando 

inscreve em seus produtos “made in USA”, esquece-se de mencionar que eles foram produzidos no 

México, Caribe ou Filipinas. Esses produtos são aqueles que estão presentes no nosso dia a dia, seja 

na forma de nos vestir, ao assistirmos TV, nos deslocamos pela cidade ou navegar pela internet. 

Compõem nosso cotidiano. 

 

No texto estão presentes dois níveis escalares ou, se quisermos colocar de outra forma, duas escalas 

geográficas. Nesse sentido, assinale a alternativa que representam quais são elas. 

 

 Nela, maioria dos alunos não teve dificuldades em identificar o fato de que a produção 

(planejamento, financiamento, montagem, entre outros) se articula em uma escala global, ao passo 

que o consumo dessa produção se dá no local (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Repostas à questão nº 6 

Questão seis 

Alternativa Enunciado Respostas 

A Nacional/local 0 

B Local/regional 0 

C Regional/global 0 

D Global/local 4 

E Nacional/global 2 
 

As questões de 7 a 10 correspondem a questões discursivas cujo intuito era confrontar com 

os resultados obtidos a partir das questões objetivas. A sétima questão pedia que, a partir de uma 

citação, se identificasse qual escala – geográfica ou cartográfica – se estava fazendo referência. 

 

Questão 7) “As escalas são assim, produtos do capital, instâncias de concretização e de negação de 

seus movimentos internos.” 
(MELAZZO, E. S.; CASTRO, C. A. A escala geográfica: noção, conceito ou teoria? Terra Livre, Presidente Prudente, 

v. 2, n. 29, p. 133-142, ago./dez. 2007, p. 139). 
 

No fragmento acima os autores abordam um tipo específico de escala. Cite qual é e justifique sua 

resposta. 

 

A resposta correta era “escala geográfica” e, mesmo não identificando literalmente, cinco 

dos seis licenciandos responderam de forma adequada. Alguns colocaram “escala local”, outros 
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“escala global”, mas sempre se referindo aos processos interescalares das relações sociais que se 

projetam no espaço. Apenas uma aluna fez referência à escala cartográfica fazendo menção ao grau 

de detalhamento dos objetos representados. 

A oitava questão consiste na exposição de uma situação-problema: 

 

Questão 8) Pensando o ensino do domínio morfoclimático do Cerrado, conteúdo presente nos 

documentos oficiais para ser ensinado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, anos finais. 

Assim, pensando o ensino de Cerrado, ressalte a importância ou não do uso do conceito de escala 

geográfica para seu ensino. 

 

Todos os acadêmicos responderam ser um importante conceito para o ensino de Geografia, 

de modo que destacaram a necessidade de uma aproximação com o cotidiano do sujeito, escala 

local, para em momentos posteriores uma maior abstração chegando ao regional, nacional e mesmo 

ao global. Contudo, nenhum dos licenciandos apresentou, ainda que brevemente, uma forma de 

operacionalização desse conceito para o ensino de Cerrado. 

Uma pista de como usar a escala geográfica é dada por Moura Júnior; Oliveira (2019) ao 

apontarem a importância da escala geográfica para a compreensão do Cerrado. Os autores ressaltam 

o fato de que o Cerrado e sua apropriação não se explicam per si, ao contrário, se explicam por um 

conjunto de relações multiescalares constituídas desde as primeiras entradas e bandeiras até os 

períodos mais recentes. 

Desse modo, apenas a partir da compreensão das múltiplas relações, dos elementos 

endógenos (condições físico-naturais e as populações tradicionais, por exemplo) e dos elementos 

exógenos (demandas por commodities no mercado internacional, oferta de crédito ou mesmo os 

planos de desenvolvimento como o PRODECER – Programa Nipo-brasileiro para Desenvolvimento 

dos Cerrados) que se pode entender a atual conformação dos Cerrados brasileiros (MOURA 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2019). 

Aqui, tem-se um ponto de especial destaque, pois nota-se que os participantes formaram 

ainda que de maneira implícita o conceito de escala geográfica. Porém, ao serem questionados sobre 

como mediariam esse conceito na educação básica, a partir do conteúdo de Cerrado, não souberam 

responder. 

Disso decorre que os licenciandos do curso de Geografia da UFG/Regional Jataí mesmo não 

tendo nas ementas do curso, PPC de 2005, expresso o conceito de escala geográfica formam esse 

conceito ao longo de sua trajetória acadêmica não sabendo, contudo, externá-lo num processo de 

ensino-aprendizagem. 

Tal fato aponta para uma fragilidade da formação docente, pois, tendo consciência de que 

serão professores, não basta que saibam o conceito para si, é preciso que saibam ensiná-lo, 
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mediando sua formação e, consequentemente, a construção de um conhecimento que permita uma 

leitura geográfica da realidade. 

A nova questão, partindo de um enunciado sobre a globalização em sua face neoliberal, 

questionou acerca da sua relação com as transformações ocorridas nas diferentes escalas 

geográficas, haja vista que as escalas geográficas, enquanto produção capitalista (SMITH, 2002), 

ocorrem desde a origem desse modo de produção diferindo, entretanto, quanto ao potencial e 

velocidade de transformação. 

 

Questão 9) “A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. [...] No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de 

técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as 

demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que a 

globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado 

das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos 

processos políticos atualmente eficazes.” 
(SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 

2000, p. 23-24.) 
 

A partir do texto e de seus conhecimentos prévios, aponte qual a relação da atual globalização 

neoliberal na transformação das escalas geográficas. 

 

As respostas tiveram como reincidências termos como “tecnologia”, “informação”, 

“encurtamento dos espaços” e “desigualdade”. A partir das respostas e dos termos recorrentes, nota-

se uma compreensão, ainda que tímida, do processo de rápidas transformações promovidas pela 

globalização nas escalas geográficas, especialmente, por sua velocidade de mudança e o inédito 

grau de separação entre aqueles espaços que ditam as “normas” (o que plantar, por exemplo, como é 

o caso do Cerrado brasileiro que tem seu espaço de decisões na bolsa de Chicago, nos EUA) 

daqueles que cumprem essas determinações. 

Outro exemplo é o embate homogeneização/diferença. A globalização e o processo de 

acumulação flexível (HARVEY, 2005) tendem a homogeneizar os espaços pela distribuição de 

insumos, técnicas de construção e mesmo padrões culturais. Todavia, essa homogeneização jamais 

se concretiza, uma vez que os elementos locais (condições físico-naturais, a população, dentre 

outros) tendem a promover um caráter único. 

Desse modo, mesmo produzindo soja no Cerrado brasileiro, na França, no Paraguai ou nos 

EUA, com os mesmo implementos agrícolas (maquinário, adubos, sementes, entre outros) sua 

condição será sempre específica, pois, as condições físico-naturais (clima, relevo, hidrografia, entre 

outros) e as condições sociais (população, modais de transporte, etc.) desses locais são particulares. 

Por fim, tem-se a décima questão que visava saber as principais dificuldades encontradas ao 

responder o questionário. Seu intuito era que os respondentes relatassem os obstáculos técnicos do 
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questionário como foi dito do espaçamento das linhas destinadas às respostas e, além disso, as 

dificuldades teóricas. 

Uma das alunas respondeu que a maior dificuldade encontrada foi “diferenciar as escalas e 

compreender a função e/ou como usá-las”, isso é devido, provavelmente, à pouca ênfase sobre esse 

conceito ao longo do curso, uma vez que não aparece explicitamente nas ementas das disciplinas e o 

fato de não terem sido confrontados com questões que os obrigassem a mobilizar conhecimentos 

específicos sobre a escala geográfica. 

No geral, está claro que mesmo de forma implícita, os licenciandos formaram minimamente 

o conceito de escala geográfica durante seu período de formação inicial. Porém, por acreditar ser 

esse conceito imprescindível a uma leitura geográfica da realidade faz-se necessário uma maior 

ênfase.  

Isso se deve ao fato de que os licenciandos hoje estarão amanhã na educação básica e “o 

conceito de escala é central na prática geográfica, portanto, faz-se necessário indagar sobre o que se 

ensina sobre escala a nível de ensino médio [e fundamental], com o propósito de viabilizar novas 

perspectivas para seu desenvolvimento a partir da escola” (OLIVEIRA, 2009, s. p.). 

Por isso, é fundamental que os futuros professores tenham clareza dos conceitos da ciência 

geográfica, dentre os quais a escala geográfica tem, acredita-se, um papel ímpar, uma vez que é 

capaz de tornar visível àquilo que se apresenta como natural e/ou naturalizando, externando suas 

contradições e possibilidades de transformações.  
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5 UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ESCALA GEOGRÁFICA 

A partir do que foi discutido nas seções anteriores, sentiu-se a necessidade de propor um 

percurso didático para o ensino de escala geográfica. Com esse fim e pensando num ensino 

transversal, ou seja, que pode ser adotado tanto no ensino superior pelos professores formadores 

quanto na educação básica pelos licenciandos durante sua atuação profissional, optou-se pelo 

conteúdo “Cerrado”. 

O Cerrado, na matriz curricular do estado de Goiás
13

, aparece na disciplina de Geografia na 

educação básica, mediante os conteúdos “Grandes domínios de natureza do Brasil e do mundo”, no 

sétimo ano, anos finais do ensino fundamental, e no primeiro ano do ensino médio (GOIÁS, 2012), 

além de ser retomado no terceiro ano do ensino médio com vista ao preparo dos alunos para a 

realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

No ensino superior, em especial no curso de Geografia da UFG/Regional Jataí, esse 

conteúdo aparece nas disciplinas de “Biogeografia”, “Análise e gestão de bacias hidrográficas”, 

“Geografia de Goiás”, entre outras (UFG, 2016), justificando-se, assim, a proposição de um 

percurso transversal. 

Cabe ressaltar que o conteúdo Cerrado não é em si geográfico, podendo ser abordado pela 

Biologia, Química e outras ciências. Porém, ele se torna geográfico no momento em que se 

promove uma leitura geográfica de seu processo histórico de uso e apropriação ou das questões 

ambientais que o envolve. 

Pensando nisso, é preciso externar o entendimento que se faz do Cerrado, uma vez que ele 

subjaz e embasa todo seu ensino e o percurso didático. 

5.1 Um entendimento de/sobre o Cerrado 

O Cerrado, com maior ou menor ênfase, historicamente, foi objeto de preocupações 

científicas, seja por sua biodiversidade, seja pela forma como foi ocupado e/ou uso que nele se deu.  

Entretanto, é a partir da virada do século, com as discussões propostas por Myers et al. (2000) sobre 

os hotspots de biodiversidade e o enquadramento do Cerrado como tal, que ele ganha mais atenção 

nas pautas científicas, políticas e sociais. 

Os hotspots correspondem a ambientes naturais cujos elementos bióticos e abióticos 

compõem arranjos naturais endêmicos, sendo riquíssimos em diversidade de fauna e flora (MYERS 

et al., 2000). Tentando explicar o Cerrado, sua importância e a necessidade de conservação das 

áreas que ainda guardam suas características originais, surgem diferentes teorias sobre ele, tais 

                                                 

13
Com objetivo de atender a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o currículo referência do estado de Goiás está 

passando por uma reformulação, todavia, por o novo currículo ainda não estar implementado se adotou como marco o 

currículo vigente desde 2012. 
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como: 1) bioma (COUTINHO, 2006), 2) domínio morfoclimático (AB'SABER, 2003) e 3) bioma-

território  (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). 

O conceito de bioma, cuja origem se encontra nos trabalhos do biólogo Frederic Clements 

no inicio do século XX, apresenta uma primazia do ambiente sobre o humano, de modo que o 

Homem é tido como externo à própria natureza. 

O conceito de domínio morfoclimático, por sua vez, é próprio da Geografia, tendo sido 

elaborado por Aziz Ab’saber. Ele, contudo, mesmo integrando o ser humano ao ambiente ao passo 

que estabelece uma correlação dos processos pedo e morfogenéticos com a biocenose (AB'SABER, 

2003), trata essa relação como naturalizada, descontextualizada das disputas e conflitos sobre/no 

Cerrado. 

Por fim, tem-se o conceito de bioma-território, que difere dos anteriores por enfatizar a 

dimensão cultural, de pertencimento e conflitual (material e simbólica) no processo de apropriação 

do Cerrado. Nesse intuito, o Cerrado é entendido como um espaço sobre o qual incidem diferentes 

representações, podendo-se destacar dois aspectos: um negativo, em que são recorrentes os dizeres: 

“espaço vazio”, “floresta de ponta-cabeça”, “área de árvores retorcidas”, “solos pobres”, “sertão 

inóspito”, dentre outras; e outro positivo: “celeiro do Brasil”, “corredor produtivo”, “caixa d’água” 

(CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). 

Depreende-se dessas representações que, em diferentes momentos e por diferentes agentes, o 

Cerrado foi e é alvo de relações de poder que disputam a hegemonia sobre ele, bem como suas 

formas de uso. O que interessa pensar é: “como ensinar o conteúdo de Cerrado para além de um 

dualismo Homem/Natureza?”, de forma que se rompa com as análises que ora o privilegia como 

ambiente natural, ora como ambiente produtivo a-conflitual. 

De modo que, ao 

Integrar essas perspectivas [ambiente, ser humano, relações de poder, etc.] supõe 

compreender que não basta identificar as suas características físicas ou naturais, 

como os tipos de seus solos, as formas de seu relevo, a sua potência hídrica, as suas 

fitofisionomias etc. Além das identificações e classificações torna-se salutar 

averiguar o modo como esse ambiente heterogêneo é apropriado, usado e 

impactado por um tipo de modelo econômico. [...] Como componentes importantes 

para elucidar conflitos, contradições e problemas ambientais decorrentes do 

processo de ocupação atual (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, p. 16). 

Assim, considerar o Cerrado como um bioma-território constitui uma opção teórico-

metódica capaz de apreender toda sua dinâmica físico-natural sem descuidar das tramas e conflitos 

sociais que nele se desenrola. Engloba-se, com isso, sua geologia, geomorfologia, clima, pedologia, 

hidrografia, vegetação e fauna, além da dimensão territorial remetendo a um espaço permeado por 
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relações de poder desiguais, em que diferentes agentes disputam seu controle, estando implícito o 

conflito e a contradição. 

Partindo desse entendimento do que seja o Cerrado, e sem a pretensão de esgotar a temática, 

haja vista as múltiplas possibilidades de compreensão que repercutem no ensino desse conceito, 

formulou-se, num exercício intelectual sobre como ensinar a partir do conceito de Cerrado a escala 

geográfica, um percurso didático visando subsidiar o processo de mediação pedagógica sobre esse 

conceito. 

5.2 O percurso didático para ensino de escala geográfica por meio do conteúdo Cerrado 

Por percurso didático se entende um conjunto de procedimentos teórico-conceituais 

suficientemente flexíveis, podendo ser adequados ao público, à faixa etária, contexto de ensino, 

entre outros aspectos cujo intuito é a promoção do ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Como estrutura do percurso adotou-se a tríade problematizar-sistematizar-sintetizar proposta 

por Cavalcanti (2017; 2019), conforme a Figura 1. Cabe assinalar que essa tríade não possui uma 

hierarquia e se compõe como partes de um todo que é o processo de ensino-aprendizagem mediante 

uma relação dialética entre o sujeito (aluno), o mediador (professor) e o objeto (conteúdo). 

 

Figura 1 – Percurso Didático para a mediação no ensino de Geografia 

 
Elaboração: Próprio autor (2020) com base em Cavalcanti (2019, p. 163). 

 

Assim, 
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A proposta é a de que a atividade [a aula ou um conjunto de aulas] seja 

encaminhada de modo a provocar, a intervir na relação do sujeito (aluno) com a 

realidade (objeto de conhecimento), apresentando (mediando com) instrumentos 

materiais e simbólicos para mediação dessa relação sujeito/realidade 

(CAVALCANTI, 2019, p. 164). 

O desenvolvimento do percurso didático, por sua vez, exige que o professor 

antecipadamente formule um conjunto de esquemas (sistemas conceituais, mapas de conteúdos ou 

outros), a fim de direcionar sua ação, aclarando quais conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais (DÍAZ; PORLÁN; NAVARRO, 2017) serão tratados, quais relações são estabelecidas 

entre eles e quais habilidades se pretende que os estudantes desenvolvam. 

Como exemplo, pode-se tomar o mapa de conteúdos apresentado na Figura 2. Nele o 

Cerrado aparece como elemento central, sendo concebido como bioma-território e conjugando sua 

dimensão físico-natural (solos, relevo, vegetação, hidrografia, etc.) com a dimensão território 

(lógicas de poder, disputas, conflitos, contradições, etc.). 

Dessas dimensões decorre o processo de apropriação (uso e ocupação), bem como as 

representações e disputas sobre o Cerrado, tanto aquelas materiais quanto as simbólicas que 

colocam em situações diametralmente opostas povos e grupos tradicionais (indígenas, quilombolas, 

geraizeiros, entre outros), geralmente autóctones, de grupos e indivíduos e grupos externos (grandes 

corporações, latifundiários absenteístas, rentistas, entre outros). 

 

Figura 2 – Mapa de conteúdos sobre o Cerrado 

 
Elaboração: Próprio autor, 2020. 
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O mapa de conteúdo é um recurso suficientemente flexível, podendo ser elaborado a partir 

da compreensão do docente e dos contextos onde está inserido, representando um encadeamento 

lógico de conceitos que se julga importante que os estudantes aprendam. 

Tomando o processo de uso e apropriação do Cerrado como direcionador e explanando suas 

contradições e conflitos, chegam-se às relações existentes entre campo e cidade, uma vez que tanto 

um como o outro se implicam e se explicam mutuamente, por exemplo, só se podem compreender 

as taxas de urbanização das cidades localizadas no Cerrado segundo o processo de povoamento e 

constituição de grandes latifúndios no campo. Do mesmo modo, só se pode compreender um campo 

altamente produtivo e demograficamente escasso a partir da subordinação que a indústria e, 

consequentemente, a cidade promovem sobre o campo. 

Depreende-se dessas relações todo um conjunto de questões sejam elas ambientais ou 

sociais, tais como a concentração fundiária, as migrações campo-cidade e os inchaços urbanos, a 

precarização do trabalho seja no campo ou na cidade, a produção do lixo e seu descarte que acarreta 

na contaminação do solo e da água, entre outras. 

Ainda no mapa de conteúdo, nota-se um destaque às multiescalidades (local, regional, 

nacional e global), cabe dizer que não há necessariamente uma hierarquia entre elas, mas uma 

mútua implicância, ao passo que determinado fenômeno regional como a ocorrência de um surto de 

peste suína no leste asiático (escala regional de caráter supranacional) faça com que o preço da 

carne suba substancialmente nos municípios brasileiros (escala local). 

Nesse sentido, o movimento e trânsito escalar são mais importantes do que a demarcação 

dos limites estanques de cada escala. O primeiro é captado a partir da relação dialética singular-

geral, passando pelo particular, sendo que “a correlação do singular e do geral no particular 

manifesta-se igualmente na transformação do singular em geral e, vice-versa, no processo do 

movimento e do desenvolvimento das formações materiais” (CHEPTULIN, 1982, p.195). 

Munido desse quadro conceitual, o professor pode trabalhar com seus alunos os conteúdos 

procedimentais (a comparação de duas áreas rurais ou entre o rural e o urbano) e atitudinais (a ideia 

de conservação e recuperação do ambiente), fazendo com que haja uma implicação prática, mas não 

imediatista em seu cotidiano. 

 Com a eleição do que se julga importante para a aprendizagem do aluno, parte-se para a 

mediação pedagógica propriamente dita (ocorrendo em uma aula ou em um conjunto de aulas). A 

problematização corresponde ao encontro/confronto dos conhecimentos cotidianos dos alunos, seja 

na escola ou na universidade, com o rol teórico-metódico da ciência, sendo o momento de 

problematização de situações cotidianas vividas pelos alunos (CAVALCANTI, 2019). 
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Em sequência, tem-se a sistematização, que corresponde ao momento privilegiado do 

processo de ensino-aprendizagem, de modo que o professor ao mediar o encontro/confronto da 

realidade vivida pelos alunos com o discurso científico apresente gradativamente os conceitos 

geográficos e suas teorias. Aqui, têm-se como referências o livro didático, a matriz curricular e 

outros materiais escolares (CAVALCANTI, 2019). 

Por último, há o momento destinado à síntese, sendo uma retomada a problemática inicial, 

agora, munidos de rol teórico-conceitual da Geografia, possibilitando a compreensão de situações 

cotidianas a partir de conceitos científicos. Nela, pode-se ver ainda o caminho percorrido pelos 

estudantes mediante a realização de avaliações para o desenvolvimento de aprendizagens 

(CAVALCANTI, 2019). 

Essa avaliação, por sua vez, precisa ser formativa, processual e a serviço do 

desenvolvimento das aprendizagens, distanciando-se dos exames, das mensurações pontuais e todo 

seus aparato classificatório. 

Nesse sentido, entende-se que a avaliação como 

Um processo sistemático e deliberado de recolha de informação relativa ao que os 

alunos sabem e são capazes de fazer e essencialmente destinado a regular e a 

melhorar o ensino e a aprendizagem. Assim, a informação obtida deve ser utilizada 

de forma a que os alunos compreendam o estado em que se encontram 

relativamente a um dado referencial de aprendizagem e desenvolvam acções que os 

ajudem a aprender ou a vencer as suas eventuais dificuldades (FERNANDES, 

2006, p. 32). 

Recorrendo-se às formulações de Oliveira (2019) e pensando o ensino de Cerrado pela 

Geografia no município de Jataí (GO), elaborou-se o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Proposta de percurso didático para o ensino de Cerrado 

Mediação Didática 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Percurso didático para a formação do conceito de escala geográfica 

1) Identificar as diferentes relações 

(endógenas e exógenas) presentes no 

Cerrado 

1) Compreender as diversas 

contradições e conflitos no 

Cerrado. 

2) Apontar quais relações 

(econômicas, sociais, 

culturais e artísticas) estão 

presentes no cotidiano dos 

povos tradicionais do 

Cerrado. 

3) Formar e operar o 

conceito de escala 

geográfica. 

1) Construir de uma 

performance artística a 

partir de reprodução de 

elementos culturais que 

envolva os povos 

tradicionais do Cerrado. 

Possibilidades de temáticas para o estudo do Cerrado 
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Questões direcionadoras: 

 

 Onde está posicionado e 

localizado o Cerrado? 

 Quais seus limites territoriais? 

 Quais os biomas-territórios 

limítrofes? 

 Por que essa distribuição? 

 Quais os fatores que concorrem 

para que o Cerrado se apresente 

dessa e não de outra forma? 

 Quais são os povos e grupos 

(tradicionais ou não) que vivem 

nessa região? 

 Como se deu o processo de 

apropriação desse território? 

 Quais os conflitos e 

contradições existentes ali? 

 Como é esse lugar: quais suas 

características físico-naturais? E as 

socioeconômicas? 

 Quais os problemas ambientais 

e urbanos você vivência? Há 

especificidade por ser no Cerrado? 

Sistematizando os 

conceitos: 

 

 Território. 

 Hotspot. 

 Desenvolvimento 

econômico e regional. 

 Enumeração e 

classificação dos povos 

tradicionais do Cerrado. 

 Imaginários e 

culturas tradicionais.            

 Relações de poder. 

 Relações de 

trabalho: contradição 

capital/salário. 

 Apropriação do solo 

e da água. 

 Produção e 

circulação de 

commodities. 

 Redes de transporte 

e logística. 

Produzindo 

performances: 

  

 Interpretação dos 

socioeconômicos e 

culturais. 

 A arte e literatura no 

Cerrado: o papel da 

cultura. 

 Construção e 

apresentação de um 

verso, uma música, 

ou imagem que 

exemplifique o tema 

tratado. 

 

Conhecimentos 

cotidianos/conhecimentos 

científicos – 

encontro/confronto: 

 

 Reflexão sobre os 

problemas cotidianos: 

urbanos e rurais. 

 Debate sobre os 

conceitos e as 

temáticas estudadas. 

 Elaboração de uma 

agenda de sugestões 

realizadas pelos 

alunos e passíveis de 

serem realizadas na 

cidade. 

Elaboração: Próprio autor com base em Oliveira (2019, p. 119). 

 

A partir das reflexões, volta-se propriamente ao ensino de escala geográfica mediante o 

ensino de Cerrado, de modo que o primeiro passo se destina a problematizar, mediante questões 

geográficas a posição e localização desse bioma-território, devendo-se indagar “Onde está 

posicionado o Cerrado no Brasil? Qual sua localização em relação aos demais biomas-territórios?”. 

Com isso os estudantes exercitarão algumas habilidades, como a identificação, a delimitação 

e a comparação, conforme vista no Mapa 2. Todavia, localizar o Cerrado no Brasil se mostra 

insuficiente, devendo ser elencada uma segunda questão: “Por que aí? Por que essa distribuição e 

essa forma?”, com essa pergunta deseja-se que os discentes ponderem quais são os processos locais 

e externos que permitem certa conformação territorial, levando-os a buscar em artifícios teórico-

conceituais no rol de conhecimentos geográficos. 
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Mapa 2 – Localização e cobertura vegetal do Cerrado. 

 
Fonte: Terrabrasilis/INPE, 2013. 

Organização: DE FARIA, M. E. A.; MOURA JÚNIOR, F. T., 2020. 

 

 

A terceira questão direciona a reflexão para um aprofundamento, ao passo que visa as 

características que são próprias, particulares do local. Desse modo se indaga “Como é o Cerrado? 

Quais suas características? O que lhe torna particular? Como se deu/dá seu processo de uso e 

apropriação?”. Aqui, interessa que os estudantes ponderem todo o processo histórico identificando o 

movimento, nos diferentes períodos da história, que o capital e as populações humanas tiveram. 

A partir disso, é preciso dar destaque aos processos que permeiam as múltiplas escalas, 

interessando as conexões e imbricações entre elas. Assim, retoma-se o mapa de conteúdos, e com 

base nele se discute como elementos cuja origem é global (a demanda por produção de 

commodities, por exemplo) refletem no desmatamento e na contaminação das áreas remanescentes 

de Cerrado. 

Com isso, aborda-se o par endógeno/exógeno confrontando a realidade do estudante (os 

problemas cotidianos) com explanações teóricas da Geografia. Após, esse confronto inicial, lança-

se mão de processos de sistematização, tais como a construção de um sistema conceitual, 
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planificando o entendimento sobre o Cerrado, suas questões ambientais e sociais, bem como as 

repercussões locais, regionais, nacionais e globais desse processo. 

Na síntese, por sua vez, retorna-se às questões iniciais. Agora, contudo, objetiva-se que os 

alunos pensem a partir dos pressupostos geográficos, mobilizando alguns dos conceitos 

fundamentais dessa ciência. Para isso, pode-se requerer que externalizem determinado 

posicionamento sobre um acontecimento ou escrevam um pequeno texto discutindo as temáticas 

abordadas na aula. 

Outra atividade bastante interessante é o desenvolvimento de performances artísticas, ou 

seja, pequenas apresentações (música, dança, poesia, etc.) com temáticas que envolvam o Cerrado: 

festividades populares, poetas e músicos locais, entre outros, contrastando com as influências 

advindas de outras escalas como, por exemplo, a música pop. 

Ressalta-se ainda o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem desse conceito, 

pois é ele o responsável por pensar e planejar as aulas que, quando articuladas a essa compreensão 

da escala geográfica, pode mediar à formação de conceitos e a construção de conhecimentos 

geográficos. Contudo, isso só será possível se o professor for capaz de ensinar sobre o conceito, nas 

sendo suficiente que ele saiba para si. 

Dessa forma, reitera-se ser imprescindível que os professores formadores medeiem a 

formação do conceito de escala geográfica durante a formação inicial para que, os futuros 

professores possam, por sua vez, ensiná-lo na educação básica o que possibilitaria uma leitura 

geográfica do real e sua (trans)formação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação de professores vem se transformando aos longos dos anos, esse processo não se 

dá de maneira unívoca, ao contrário, é permeado por múltiplas forças e interesses fazendo da 

educação, em sentido amplo, e do ensino de Geografia um campo em permanente disputa. 

Nesse cenário, vislumbra-se um movimento em favor de uma educação pró-mercado e, em 

oposição, uma educação para cidadania cujo marco é a construção de uma escola democrática, em 

que possam coexistir diferentes posicionamentos, sendo movida por professores que tenham clareza 

do papel da educação no contexto social e que promovam uma indissociabilidade entre teoria e 

prática. 

No que diz respeito ao professor de Geografia, essa aproximação se mostra urgente devido à 

necessidade de reverter o caráter histórico atribuído a essa disciplina como descritiva, mnemônica e 

apolítica. A superação do “estatuto” do ensino de Geografia passa pela formação docente sendo 

uma formação que integre tanto o conhecimento disciplinar quanto o conhecimento didático-

pedagógico. 

Discutiu-se, assim, a formação docente como um processo complexo que envolve múltiplos 

conhecimentos e saberes. O maior destaque está nos conhecimentos de base do professor, em 

especial o conhecimento didático-pedagógico do conteúdo, e nos saberes da docência. Essa 

associação é fundamental ao rompimento do perfil bacharelesco que foi impresso aos cursos de 

licenciatura desde suas origens. 

O modelo curricular estruturado em três anos de disciplinas específicas com um ano, ao final 

do curso, destinado às disciplinas didático-pedagógicas e estágios, bem como o modelo curricular 

que insere as disciplinas pedagógicas a partir do segundo ano de curso, mostram-se insuficientes na 

promoção da práxis docente, haja vista que por um longo tempo se privilegiou em demasiado o 

conhecimento específico da disciplina. Visando reverter esse cenário que se implementaram 

programas como, por exemplo, a Residência Pedagógica, o Programa de Iniciação a Docência 

(Pibid), além da obrigatoriedade da Prática como Componente Curricular (PCC). 

O desenvolvimento de uma sólida formação docente, portanto, é de extrema urgência a uma 

sociedade plural e permeada por informações diversas. Entende-se, nesse sentido, que a formação 

deve possibilitar o futuro professor de Geografia lidar com o maior e mais variado número de 

situações, promovendo em todas elas o ensino-aprendizagem. 

Assim, deve o professor, numa relação de mediação pedagógica entre sujeito (aluno) e 

objeto (conteúdo), permitir a construção de conhecimentos mediante a formação de conceitos 

geográficos. Entre esses conceitos, tem-se o conceito de escala geográfica, compreendido como 
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uma instância concreta produzida a partir da relação capital/trabalho que é capturada pelo sujeito 

como artifício analítico-conceitual possibilitando uma leitura geográfica do real. 

As discussões sobre escala geográfica não são pacíficas, existindo variados posicionamentos 

mesmo alguns que são radicalmente contrários e propõem sua abolição. Entretanto, acredita-se que 

esse conceito é estratégico à Geografia e ao seu ensino, uma vez que permite compreender como se 

articulam elementos endógenos, próprios ao local, com aqueles que são exógenos, provenientes de 

outras escalas (regional, nacional ou global), desnudando conexões que a um primeiro olhar são 

invisíveis. 

Assim, o referido conceito e o ensino de Geografia, em geral, devem ser tratados como um 

conhecimento poderoso que, diferente do conhecimento dos poderosos, é aquele que possibilita ao 

aluno ir para além da sua experiência, promovendo análises, sínteses e comparações com outros 

espaços percebendo os elementos que são universais, singulares e particulares. 

Especificamente, analisando as possibilidades formativas oferecidas pelo curso de Geografia 

da UFG/Regional Jataí observa-se: sobre a análise documental realizada no Projeto Político-

Pedagógico do Curso (PPC): não há uma nítida abordagem do conceito, não estando explicitamente 

presente nas ementas das disciplinas. Todavia, existem múltiplas possibilidades de abordagem 

durante a práxis docente. 

A partir dos resultados, notou-se que, mesmo não estando explicitamente presente nas 

ementas e mesmo sem uma total clareza sobre a escala geográfica, os licenciandos construíram um 

conhecimento que contempla suficientemente o conceito de escala geográfica.  

No entanto, observou-se que discorrer, distinguir, problematizar, não são habilidades que os 

permitiram ter segurança para realizar, fato esse que justifica a necessidade de explicitação desse 

importante conteúdo para a Geografia. Assim, as políticas curriculares para o curso de Licenciatura 

em Geografia precisam contemplá-las. 

Nesse sentido, tentou-se ao final do trabalho externar um percurso didático que fosse 

transversal, ou seja, que pudesse ser usado tanto no ensino superior quanto na educação básica, 

partindo do conteúdo Cerrado a fim que, ao ensinar sobre o Cerrado, possa o professor mediar à 

formação do conceito de escala geográfica com seus alunos. 

Isso permitiria aos licenciandos quando adentrarem as salas de aulas da educação básica 

(anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio) destacassem a construção das escalas 

geográficas a partir das contradições capital/trabalho e as articulações existentes entre as diferentes 

locais mediando a formação desse conceito e suas aplicação na realidade cotidiana dos estudantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer de Aprovação da pesquisa pelo CEP da UFG/Regional Jataí: folha 1. 
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