
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

CHRISTIANO RICARDO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

AULA (?) DE GEOGRAFIA:  

UMA ANÁLISE DISCURSIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BLUMENAU 

2009



CHRISTIANO RICARDO DOS SANTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA (?) DE GEOGRAFIA:  

UMA ANÁLISE DISCURSIVA  

 
 
 
Dissertação apresentada como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Mestre em Educação, 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação do 
Centro de Ciências da Educação, da Universidade 
Regional de Blumenau – FURB.  
 

Orientador: Prof. Dr. Osmar de Souza 

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU 

2009



 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Pessoas e momentos são importantes em nossas vidas, para significarem nossa existência 

neste mundo. Sempre é chegada a hora ou melhor, o momento da sagração, porque segundo 

Umberto Eco, uma obra nunca está acabada. Nesse momento de sagração chega à recordação 

desta trajetória, para que se possam ser registrados na forma de dedicatória ou de 

agradecimento. Portanto, não poderia deixar de registrar aqui a importância de todos aqueles 

que, de um modo, vivenciaram comigo esse processo. É a forma que, neste momento, eu 

tenho, para expressão minha eterna gratidão.  

 

A minha família, pelo apoio e incentivo, por representar meu “porto seguro” para onde 

sempre retorno e onde sei que serei sempre acolhido. 

 

Aos meus amigos(as), esses que cruzam nossos caminhos e passam a trilhar todos os 

momentos, os da alegria, de tristeza e de confissões. Ao tentar listar cada um, percebi que são 

mais do que contamos com os dedos das mãos, o que confesso me senti orgulhoso de ter 

encontrado em minha trajetória pessoas especiais ao longo destes anos.  

 

Ao professor Dr. Osmar de Souza, orientador e amigo, pela pessoa especial que é, pela 

dedicação e acompanhamento deste estudo e pelas críticas e sugestões que propiciaram a 

realização deste trabalho. 

 

Amigas e amigos que encontrei durante essa longa jornada de pós-graduação, em especial ao 

grupo da linha de pesquisa Discurso e Práticas Educativas, obrigado pelos momentos de 

alegria, frustrações, angústias e dedicação. Brê, Grá, Clóvis, Aline, Meri e Jean, há um pouco 

de cada um de vocês nesta dissertação. 

 

Às secretárias do programa, Arlei e Miria, pela atenção e consideração que tiveram conosco 

nesta caminhada. 

 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da FURB, pela 

seriedade e pertinência das suas propostas curriculares, fornecendo-me os instrumentos 

necessários para que pudesse avançar na pesquisa e na minha formação. 



 

 

Aos professores Jacob e Lamar, pelas valiosas contribuições na banca de qualificação.  

 

Especialmente, à professora Maria da Graça, por aceitar o convite para a banca de defesa. 

 

Para finalizar, quero agradecer a Deus, por todas oportunidades que me tens dado ao longo da 

vida, por te fazeres presente em cada pessoa que encontrei, em cada situação que vivi e com 

as quais sempre me foi possível aprender algo. 

 

Para todas as pessoas do meu ontem e do meu hoje, MUITO OBRIGADO! 

 



 

 

 “Você nunca sabe 
até o momento em que tenta. 

E você nunca tenta 
a menos que tente de verdade. 

Você dá o melhor de si; 
você dá o melhor que pode. 

E se você já fez tudo 
que estava ao seu alcance 

e, mesmo assim, falhou 
a verdade é que você 

ainda não falhou completamente. 
Quando você estende sua mão 

para alcançar seus sonhos 
não importa o que eles possam ser, 

você cresce por estar tentando; 
você aprende por tentar; 

você vence por fazer”. 
 

(Laine Parsons). 
 



 

 

RESUMO 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Discurso e Práticas Educativas, do Programa 
de Pós-Graduação – Mestrado em Educação, da Universidade Regional de Blumenau - 
FURB, objetivou analisar o discurso de três professores em relação as suas aulas de 
Geografia. A fundamentação teórico-metodológica inscreve-se numa perspectiva 
interdisciplinar em que entram a Linguística e, mais particularmente, a Análise de Discurso de 
linha francesa, no que tange à concepção de linguagem, de acordos semânticos, aliada à 
concepção de aprendizagem de Libâneo e aos saberes docentes apontados por Tardif. A 
pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada em Itapiranga e municípios limítrofes, incluindo 
São João do Oeste e Tunápolis, que abrange a região do Extremo Oeste de Santa Catarina. A 
coleta de dados aconteceu entre os meses de setembro a novembro de 2007, através de aulas 
gravadas e posteriormente transcritas. O objetivo foi compreender, através das falas dos 
professores de Geografia, como compreendem e lidam com a linguagem em sala de aula. As 
falas dos professores revelam algumas vozes com sentido discursivo semelhante, como 
discurso autoritário, monológico. O silêncio também fez sentido em alguns dizeres no que se 
refere no processo de interlocução. As falas dos professores contribuem para uma reflexão 
sobre os sentidos da Geografia para os professores. Quanto ao aspecto teórico, levanta-se a 
problemática de que os professores atuam ou tomam determinadas posturas, muitas vezes 
inconscientemente, crendo que estão chegando aos alunos pela palavra, esquecendo que a 
palavra não é transparente. Negociar sempre parece ser um caminho para uma ação 
pedagógica consequente, é o que se pode inferir a partir das aulas analisadas. 
 
Palavras-chave: Linguagem. Discurso. Aula de Geografia. Efeitos de Sentido. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation, linked to online search Discourse and Educational Practices Program 
Graduate - Masters in Education, Regional University of Blumenau - FURB, aimed to analyze 
the speech of three professors for their teaching of geography. The theoretical and 
methodological part of an interdisciplinary approach in entering linguistics and, more 
specifically, discourse analysis of the French line, with respect to the design of language, 
semantic agreements, together with design of learning and Libâneo knowledge teachers 
appointed by Tardif. The research, using a qualitative approach, was held in Itapiranga and 
surrounding municipalities, including São João do Oeste and Tunápolis, which covers the Far 
West region of Santa Catarina. Data collection took place between September and November 
2007, through lectures taped and later transcribed. The objective was to understand, through 
the words of the teachers of Geography, as they understand and deal with language in the 
classroom. The reports reveal some of the teachers voices with similar discursive sense, as 
authoritative discourse, monologic. The silence also made sense in some sayings regarding 
the process of dialogue. The discourses of the teachers contribute to a reflection on the 
meanings of geography for teachers. The theoretical aspect, arises the problem that teachers 
act or take certain positions, often unconsciously, believing that students are getting the word, 
forgetting that the word is not transparent. Negotiate always seems to be a way for a 
consistent pedagogical action, is what can be inferred from the classes analyzed. 
  
Key-words: Language. Speech. Geography Class. Effects Sense. 



 

 

SUMÁRIO 

MEMORIAL...........................................................................................................................10 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................12 

1.1 SUJEITOS E CENÁRIO....................................................................................................13 

1.2 ESCOLHA DOS SUJEITOS E INSTRUMENTO DE PESQUISA ..................................14 

1.3 SUJEITOS DA PESQUISA ...............................................................................................16 

 
2 O SUJEITO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM GEOGRA FIA ..........19 

2.1 PAPEL DA LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO .....................26 

 

3 SABERES DISCIPLINARES NA AULA DE GEOGRAFIA ....... ..................................30 

3.1 OS  SABERES  NECESSÁRIOS  À  PRÁTICA  DO PROFESSOR PARA  A AULA  DE 

GEOGRAFIA ...........................................................................................................................34 

 

4 AULA DE GEOGRAFIA: UMA QUESTÃO DISCIPLINAR OU 

INTERDISCIPLINAR...........................................................................................................39 

4.1 FORMAÇÕES DISCURSIVAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA.....................45 

 

5 AULA (?) DE GEOGRAFIA: UM DISCURSO ENTRE  O  EU  E  A  COMUNIDADE 

DISCURSIVA .........................................................................................................................51 

5.1 DISCURSO SEM E/OU A CONTRAPALAVRA.............................................................51 

5.2 DISCURSO PEDAGÓGICO AUTORITÁRIO.................................................................61 

5.3 DISCURSO DA GEOGRAFIA DO PROFESSOR ...........................................................66 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................71 

 

REFERÊNCIAS .....................................................................................................................74 

 

APÊNDICES...........................................................................................................................77 



 10 

MEMORIAL 

“Cada um de nós constrói a sua própria história 
 e cada ser carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz!” . 

                                                                  (Almir Sater/ Renato Teixeira). 

Introdução 

 

Por este Memorial descrevo a minha trajetória profissional e educacional, destacando 

as principais atividades que já desenvolvi e venho, até então, desenvolvendo em meu último 

domicílio acadêmico.  

 

Formação Acadêmica 

 

A minha formação acadêmica começou em 2001, quando iniciei o curso de Graduação 

em Geografia – Licenciatura Plena, realizado na Universidade do Oeste de Santa Catarina – 

UNOESC, campus de São Miguel do Oeste. O meu interesse pelos temas abordados nas 

diferentes disciplinas do curso me levou a participar de vários debates e discussões acerca da 

profissão docente. A graduação foi significativa na minha formação, à medida que me 

ofereceu subsídios para ampliação de conhecimentos no campo da educação.  

Iniciei em agosto de 2001 e concluí em julho de 2005. O papel desempenhado pelos 

professores nas diferentes disciplinas de minha graduação foi fundamental para o meu 

envolvimento com as questões da formação docente. Comecei a ampliar o meu repertório com 

leituras direcionadas ao fazer pedagógico.  

Iniciei a minha trajetória nos Cursos de Pós-Graduação, em julho de 2005, ao me 

matricular no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu com Especialização em Ciências Sociais 

finalizando em 2006. A intenção de dar continuidade a minha formação educacional, em 

novembro de 2005, levou-me a participar do Processo Seletivo do Programa de Pós- 

Graduação em Educação em nível de Mestrado, vinculado ao Centro de Ciências da Educação 

– PPGE/ME da Universidade Regional de Blumenau - FURB. Fiz a inscrição na Linha de 

Pesquisa: Discurso e Práticas Educativas. Fui aprovado em todas as etapas eliminatórias e 

classificatórias. 

O Mestrado foi um período de aprendizagem intensa, a equipe de professores sempre 

questionadora, fazia questão de articular situações que permitiam construir e desconstruir as 
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certezas, gerando dúvidas; dúvidas que me levavam buscar respostas para os questionamentos 

que eram apresentados. A excelência e comprometimento do corpo docente do curso refletem 

na qualidade das atividades realizadas.  

A minha pesquisa que deu origem à Dissertação foi orientada pelo professor Doutor 

Osmar de Souza e está filiada nos estudos voltado à Análise de Discurso da linha francesa 

pela qual optei como teoria e como orientação de análise pelo fato de a linguagem ser vista 

como um processo de interação social e que é por meio dela que o homem pode ter a 

capacidade de construir significados da realidade que o rodeia e que seus valores, seus 

pensamentos são reflexos dela.  

Vale ressaltar que esta pesquisa poderia ter se orientado pela teoria da enunciação, do 

círculo de Bakhtin, privilegiada também na linha de pesquisa. Mas por se pautar pela 

perspectiva lingüística, ou seja, por aquilo que foi dito e não pelo efeito do que o foi dito, 

optei pela Análise do Discurso por lidar com a formação discursiva de sujeitos, no caso, 

professores de Geografia, em sala de aula.  

 

Experiência Profissional 

 

A minha experiência profissional teve início em fevereiro de 2002 quando assumi a 

docência, ministrando aulas para turmas de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental. Em 2006, 

comecei a trabalhar com turmas do Ensino Médio. A partir de 2005, passei a exercer a função 

de Secretário e Assessor de Gabinete de uma escola do município de Itapiranga – SC. Durante 

o ano de 2007 a 2009 ministrei cursos de aperfeiçoamento ligados à área da Educação e 

Geografia vinculada à Secretaria de Educação de Itapiranga - SC e pela Faculdade de 

Itapiranga – FAI. Em 2009 retornei à docência na rede municipal de ensino. No segundo 

semestre do mesmo ano assumi como professor titular a disciplina de Metodologia e Práticas 

Educativas de História e Geografia na Faculdade de Itapiranga – FAI. 

Com base na trajetória apresentada, habilitações e competência para as funções, e o 

meu comprometimento com o papel de professor, posso afirmar que: ser professor é mais do 

que dar aula, é compartilhar momentos e experiências. Na verdade, ser professor, na 

perspectiva construída no Mestrado em Educação da FURB, é expor-se em diálogo, é abrir-se 

à palavra do outro, compreender os efeitos de sentidos da minha palavra, no outro.  

Quer compartilhar a minha pesquisa? 
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1 INTRODUÇÃO 

No século XXI, o mundo globalizado, cujas transformações exigem novos saberes, fez 

surgir a exigência de novas posturas educativas, na tentativa de substituir as ideias 

tradicionais na formação do saber. O momento é de mudanças e reformulações de conceitos.  

As mudanças decorrentes das reformas educacionais pressionam a escola no sentido 

de modificar sua estrutura interna de funcionamento, principalmente no que se refere à prática 

pedagógica exercida pelos profissionais da educação. Nessa direção, a presença e as 

características peculiares da aula de Geografia, no contexto educacional sempre me 

provocaram indagações, sobretudo porque é, na maioria das vezes, apresentada aos alunos de 

maneira isolada do cotidiano e artificial, dificultando a aprendizagem. Neste caso, abordei o 

conteúdo de três aulas gravadas e transcritas, conforme o leitor pode encontrar nos apêndices. 

As alternativas que estão surgindo no plano de profissionais da educação, no que se 

refere à formação inicial e continuada, mais do que treinar pessoas para transmitir conteúdos, 

estabelece um avanço na discussão de novas propostas, em que, por diferentes caminhos 

reconhecem o papel da linguagem. Esta é a contribuição modesta da pesquisa para o campo 

educacional. 

Para não ficar à mercê de reformas educacionais ora implantadas no país, precisamos 

questioná-las, uma vez que todos os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo 

nas escolas, precisam repensar seu papel, para que a práxis pedagógica do professor vá além 

da rotineira prática conteudista de sala de aula. 

Pesquisar é fazer opções, contudo, nas descrições de pesquisas muitas opções são 

encobertas pelo formalismo dos relatos, deixando espaço para o leitor supor que o ato de 

problematizar, investigar dado tema nasce de um insight, uma espécie de passe de mágica, 

que somente alguns privilegiados conseguem ter (CHAVES, 2000, p. 01). 

Por esse motivo, considero função de uma dissertação explicitar a origem e os passos 

de elaboração de problemas de pesquisa, visto que, em geral, quem lê dissertação é quem faz 

dissertação, sendo ela, portanto, veículo privilegiado para a pesquisa. 

Com base nestes pressupostos, optei por descrever nesta dissertação a trajetória da 

construção do foco de pesquisa desvelando perante o leitor os impasses, oportunidades e 

caminhos que constituíram e reconstruíram a discursividade de professores de Geografia em 

sala de aula. Que fatos, contextos, personagens e interações constituíram-se interlocutores 
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nesta jornada de investigação; eis o que proponho, neste momento, a descrever e analisar 

junto com você, leitor. 

As discussões e questionamentos relacionados à formação de professores e as 

interrogações sobre a prática pedagógica dos profissionais da educação, estimularam meu 

interesse por essa temática, considerando nossa trajetória como professor. Em razão disso, a 

indagação que esta pesquisa faz é a seguinte: que efeitos de sentido apontam uma aula de 

Geografia? 

 Com este propósito, justifico a realização de uma pesquisa, com a finalidade de 

aprofundar os estudos sobre a discursividade de professores em sala de aula. Elegi como 

objetivo geral analisar, através das falas dos professores de Geografia, como compreendem e 

lidam com a linguagem em sala de aula. O ensino da Geografia é a área a ser problematizada 

a partir de aulas gravadas e transcritas, mas as discursividades podem transcender a esta 

disciplina.  

A esse propósito, considerei, no presente trabalho, a Análise de Discurso como um 

recurso teórico-metodológico para abordar a linguagem, enquanto materialidade do discurso 

escolar, permitindo a compreensão de alguns sentidos de Geografia.  

Ao buscar respostas para nossos questionamentos, escolhi trilhar pelos caminhos 

metodológicos da pesquisa qualitativo-descritiva. A apresentação das aulas, distribuídas entre 

falas de professores e alunos constitui a materialidade linguística a ser analisada 

posteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.1 SUJEITOS E CENÁRIO 

Era uma vez... Essa clássica frase, que nos remete ao mundo dos contos infantis e que 

iniciou muitos de nós no universo literário, anuncia o desenvolvimento de importante regra do 

texto narrativo, ou seja, a necessidade de situar o leitor no tempo/espaço a partir do qual se 

constrói a trama da narrativa, assim como lhe apresentar os personagens nela envolvidos, a 

fim de que ele (o leitor) sinta-se convidado a se envolver com a história que se pretende 

contar. 

É com essa finalidade, a de convidar, que descrevo nesta parte introdutória 

“personagens” e cenários que compõem a trama sobre a qual construo minha dissertação. 

Cabe ainda, prevenir o leitor de que o caso aqui relatado é verossímil e como tal não comporta 
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nenhuma luta ferrenha entre o bem e o mal, suas personagens não são bruxas ou fadas, vilões 

ou heróis, tampouco habitam um mundo encantado. Trata-se de história vivida em 

tempo/espaço real, por sujeitos, homens e mulheres reais, com todas as contradições que a 

condição humana impõe. Possibilidade fundada na certeza da incompletude, do inacabamento 

(FREIRE, 1996) que nos dá a prerrogativa de mudar, transformar e o que está no entorno e ao 

fazê-lo, surpreender, encantar e emocionar. 

Nessa história não dispomos de nenhuma varinha mágica, nem ao menos um pó de 

pirlimpimpim para nos retirar de situações desagradáveis e embaraçosas, contamos apenas 

com nossos conhecimentos, experiências acumuladas, criatividade, intuição e reflexão, muita 

reflexão, para transformar limites em alguma possibilidade, frustração em novas 

aprendizagens. Feitas essas ressalvas, apresento para o leitor, cenários e sujeitos que 

compõem esta trama. 

1.2 ESCOLHA DOS SUJEITOS E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Procurando criar condições para que os pontos do projeto-piloto aplicado no primeiro 

semestre de 2006, numa concepção de pesquisa em educação se concretizassem, construí um 

questionário composto por duas questões: Defina Geografia. E o que significa ser professor de 

Geografia em 2006?. Através delas, pude explorar aspectos sócio-econômicos e educacionais 

da vida do professor. Dispus as questões numa sequência tal que, ao respondê-las, o professor 

pudesse recuperar sua própria trajetória e que refletisse etapas de seu processo de formação 

passado e presente. 

O questionário do projeto-piloto foi colocado em um envelope lacrado endereçado aos 

professores com uma carta explicando os motivos do trabalho. O material foi entregue 

pessoalmente aos professores, e o encaminhamento adotado funcionou como forma de 

aproximação entre investigador e investigado. 

O estudo do material de campo iniciou com leituras dos entrevistados. Alguns temas 

se repetiram nas entrevistas e foram elencados e colocados em diálogo com outras pesquisas 

que serão realizadas com reflexões teóricas.  

Foram selecionados os professores formados com licenciatura plena em Geografia que 

atuam na rede pública estadual e municipal de Itapiranga, cidade localizada no extremo oeste 
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de Santa Catarina. Dos 09 professores selecionados que atuam município, 06 aceitaram 

responder e 04 entregaram o questionário. 

Após análise dos dados coletados nas entrevistas-piloto e reflexões sobre o processo 

de aplicação destas, optou-se por alterar as questões propostas pela questão: Descreva uma 

aula de Geografia. Para não intervir no resultado desta alteração restringiu-se o campo de 

coleta de dados para um professor licenciado em Geografia no município de Itapiranga e nos 

municípios limítrofes, sendo eles: São João do Oeste e Tunápolis/SC. No município de 

Mondaí, que também faz limite com o município de Itapiranga, não houve a coleta de dados 

em virtude do não interesse por parte de professores em participar desta pesquisa. 

O contato com os sujeitos ajudou-nos a reconstruir a história dos indivíduos em 

diversos aspectos – o processo que os trouxe para a educação, os dilemas teórico-

metodológicos. Mas, nesse diálogo, também encontramos aspectos que nos permitiram 

apontar sentidos para a construção e/ou reconstrução de uma prática pedagógico-geográfica 

conflitante com os atuais desafios, tendo uma compreensão heterogênea, ora apontando para a 

metodologia de ensino, ora apontando para focos de conteúdo. 

A pesquisa de campo, por meio de aplicação de questionários, e a descrição das aulas, 

que constam dos apêndices serão considerados esparsamente, constituindo a transcrição das 

aulas o principal objeto de estudo, tendo na Análise de Discurso a compreensão do processo 

de como o conhecimento e a sociedade constituem-se por meio da linguagem. 

A escolha dos sujeitos é importante para justificarmos, tanto para a pesquisa científica 

quanto para compreender melhor o contexto que envolve estes professores. A intenção era 

representar o município de Itapiranga, mas devido às alterações da proposta de pesquisa, 

mudamos o campo para Itapiranga e municípios limítrofes. Segue um mapa do Estado de 

Santa Catarina, destacando a região do Extremo Oeste, e um mapa da mesma região para 

situar os municípios partícipes dessa pesquisa.  
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Mapa 01: Representação geográfica do Extremo Oeste de Santa Catarina 
Fonte: <http://www.spg.sc.gov.br/estatistica/arquivos/mapas/SDR-31-Itapiranga.bmp>.  

Acesso 21/12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 02: Representação geográfica dos municípios pesquisados 
Fonte: <http://www.spg.sc.gov.br/estatistica/arquivos/mapas/SDR-31-Itapiranga.bmp>.  

Acesso 21/12/2009 

1.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Quanto aos sujeitos, há algumas considerações a serem compartilhadas neste 

momento. Primeiramente, ressaltamos que, tendo a discursividade dos professores em vista, 

nossa maior preocupação foi conseguir a materialidade linguística. Para preservar a identidade 
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desses sujeitos, criamos nomes fictícios, e outras características conforme segue quadro 

abaixo: 

 

Tabela: Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 
Sujeitos 

Entrevistados 
Série em que atuam Municípios Idade Tempo de 

Serviço 
Horas 

Semanais 
Márcio Ens. Fundamental e 

Médio 
Tunápolis 31 02 40h 

Gabriela Ens. Fundamental Itapiranga 42 15 40h 
Manuela Ens. Fundamental São João do 

Oeste 
28 08 40h 

Fonte: Dados registrados pelo pesquisador, antes de gravar as entrevistas. 

Conforme observado, os três sujeitos trabalham 40 horas semanais. Notamos que 

apenas o professor Marcio está em início de carreira. Os três entrevistados são professores da 

Rede de Ensino Público do Estado de Santa Catarina, com formação em licenciatura na área 

de Geografia. Encontram-se também professores formados em curso de Magistério do ensino 

médio, no caso da professora Gabriela.  

O presente trabalho apresenta-se, portanto, estruturado da seguinte maneira: o primeiro 

capítulo faz um desdobramento dos pensadores da Educação, Geografia e Linguagem, 

objetivando esclarecer como a aula da Geografia assume um papel renovado na construção e 

ampliação de seu saber acompanhando as reformas educacionais numa aprendizagem ativa 

para atuar num espaço pedagógico em constante transformação, buscando sentidos e situando 

as práticas de linguagem no eixo tempo-espaço. 

O segundo capítulo apresenta uma discussão acerca da aquisição/construção dos 

saberes profissionais, buscando compreender melhor como os professores vêm desenvolvendo 

a sua prática profissional e os conhecimentos mobilizados nessa prática.  

O terceiro capítulo refere-se à formação dos professores pela interdisciplinaridade, 

compreendendo as várias questões que englobam desde o perfil do professor a ser formado, o 

processo de formação, o pensamento dos professores e os saberes envolvidos nessa formação, 

tendo na AD uma contribuição sobre a discursividade dos professores. 

O último capítulo inicia relacionando as formações discursivas. Em seguida procede à 

análise das aulas transcritas, buscando compreender as discursividades no discurso 

pedagógico do profissional de Geografia, constituídas de materialidade linguística. 
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Nas considerações finais, estabeleço um balanço do que foi este desafio, de alguém 

que vem de um campo específico, mergulhando num campo complexo, como a AD, 

relacionando com educação, foco do Mestrado. Além disso, deixo abertas possibilidades de 

novas pesquisas, tendo como o foco a Geografia, numa análise discursiva de materiais 

didáticos, entre tantas possibilidades. Seguem as referências e os apêndices. 
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2 O SUJEITO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM GEOGRA FIA 

A formação de professores vem sendo historicamente abordada, incluindo pensares e 

fazeres daqueles que entendem que essa formação está sendo construída em um movimento 

que incorpora diferentes  posições. Todos partem do fato de que há uma história escrita de 

construções bibliográficas, bem como várias instâncias de organização que têm dado 

contribuições importantes na construção dessa história, buscando soluções para as questões 

que envolvem a formação do professor, com perspectivas de resgatar a humanização, seu 

potencial técnico, político e social e a revitalização da humanidade. A aula de Geografia faz 

parte do currículo escolar e vem acompanhando esse movimento (SANTOS, 1986).  

A Geografia escolar contemporânea assume um papel renovado na construção e 

aplicação do seu saber. As transformações sociais dos últimos anos impulsionaram um olhar 

crítico antes ausente na ciência geográfica. Transpor esta nova visão da Geografia no ensino-

aprendizagem ainda é um complexo trabalho a ser efetivado, mas que já vêm ganhando fôlego 

por seus pensadores e profissionais. 

As discussões e eventos, em torno da formação de professores, iniciaram-se com 

maior intensidade no final da década de 1970, com a intenção de manifestar a necessidade e a 

importância de repensar, dentre outros aspectos, o papel da Universidade em confluência com 

a escola de 1º e 2º graus – hoje pela atual legislação, ensino fundamental e médio. Tal fato se 

deve à trajetória educacional iniciada na década de 1960, que determinou uma política 

educacional em que houve aumento do número de escolas e de professores. Em consequência, 

mais professores de Geografia precisariam ser habilitados, assim como de outras disciplinas. 

Autores como Libâneo (2001) relatam que, no final dos anos 1960 e início da década 

de 1970, as reformas educacionais baixadas pelo governo federal vinham acompanhadas de 

um discurso de valorização da educação, exaltando a sua importância como fator fundamental 

para o crescimento do país, por meio do seu papel de formadora de “recursos humanos”, 

chegando até a afirmar que o desenvolvimento da área educacional permitia resolver a difícil 

questão da concentração de renda. Por isso, um componente político passou a integrar os 

debates sobre as aulas de Geografia.  

Nesse contexto, a Geografia, como componente curricular na escola básica, também se 

modifica, seja pela força das políticas públicas, seja por exigências da própria ciência 

(SANTOS, 1988). Assim, pensar o papel da Geografia na educação básica torna-se 
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significativo, uma vez que se consideram o todo desse nível de ensino e a presença dos 

conteúdos e objetivos que envolvem. 

A concepção de escola de qualidade que os órgãos públicos em âmbito federal, 

estadual e municipal incorporaram estava associada a uma perspectiva curricular desvinculada 

do contexto de alunos e professores. Era um tipo de escola dissociada do meio onde estava 

situada e, consequentemente, voltada apenas para o interior, para o seu ambiente interno. Os 

problemas da aprendizagem eram considerados decorrentes do cotidiano da escola e, 

principalmente, da forma como se desenvolviam as relações interpessoais entre professores e 

alunos. 

Esta concepção de escola interessava, sobremaneira, à ditadura vigente no país, pois 

mantinha a escola, seus profissionais e alunos voltados, para seu interior, dessa forma, 

alienados do que estava acontecendo no contexto político, social e econômico. Assim, a 

formação e a prática dos educadores foram delineadas, como sendo uma dimensão capaz de 

viabilizar a qualidade da escola e das ações de seus profissionais associadas ou frente à 

alienação sócio-política da escola (LIBÂNEO, 2001). Poderíamos encontrar também, uma 

segunda tendência, que, ao invés de centrar a aula na matéria programática, preconizava que 

esta devia ser centrada no aluno e, principalmente, em sua maneira de aprender a pensar. O 

professor, aqui, é muito pouco chamado a intervir, devendo apenas prestar orientação e 

aconselhamento, com vistas em uma aula essencialmente individualizada. 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a proposta de escola criada pelos 

interventores militares começa a sofrer oposições, a negação do político é desvelada e o olhar 

sob o processo das aulas aplicadas e da aprendizagem no âmbito escolar começa a tomar 

novos rumos, gerando novos paradigmas e, conseqüentemente, a formação de professores e 

sua construção de conhecimento é posta nas universidades. Nesse sentido de pensar a escola e 

a educação, destacam-se autores como Libâneo (2001), Saviani (1983) entre outros, que 

definem a necessidade de repensar a formação dos profissionais em sala de aula. 

É nesse movimento também, que surgem as renovações nas outras áreas do 

conhecimento, ou seja, a ciência geográfica, dando origem à chamada “Geografia Crítica”, 

que nasceu no final da década de 1970. Para Lacoste (1998), a geografia crítica, também 

chamada geografia marxista, é o conceito que estabelece o rompimento da neutralidade no 

estudo da Geografia, com a proposta de engajamento e criticidade junto a toda a conjuntura 

social, econômica e política do mundo.  

O discurso emerge como conceito-chave interdisciplinar no entendimento da 

linguagem, atravessando o corpo epistemológico não só da Linguística como também de 
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outras ciências sociais: Pedagogia, Geografia, História, dentre outras, até porque, 

indiretamente, muitos dos agentes desses campos como Yves Lacoste, leram algumas das 

principais fontes de formulação da Análise de Discurso (AD), tais como Foucault, Althusser e 

Orlandi.  

O ponto de vista da Análise de Discurso (AD) é de interesse à compreensão do 

processo de como o conhecimento e a sociedade constituem-se por meio da linguagem. A 

partir da retomada de alguns aspectos históricos e epistemológicos que caracterizam a AD de 

linha francesa, como um campo teórico-metodológico do estudo linguareiro, discute-se a 

intersecção do discurso, do sujeito e da história na elaboração de sentidos. 

Iniciava-se, também, a criação de comissões e eventos para estudar a formação de 

professores, resultando em importantes e significativos avanços nas questões discutidas e 

estudadas em torno da docência e da identificação das dificuldades que determinavam essas 

discussões.  

Analisando historicamente, é importante lembrar alguns exemplos de eventos que 

discutem a qualidade na formação do profissional do ensino: as reuniões anuais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino – ENDIPE e o Encontro Nacional dos Geógrafos. O primeiro é 

realizado anualmente, com a apresentação de pesquisas e discussões sobre a formação dos 

professores, enquanto o segundo tem maior preocupação com o tema “formação de 

professores”. O terceiro busca uma aproximação entre universidade e escola, visando à 

produção e à socialização do conhecimento.  

Nesse contexto, as propostas de reformulação da Geografia passam a considerar a 

necessidade de se rever às questões teórico-metodológicas e os fundamentos epistemológicos 

dessa ciência; uma aula baseada na descrição, observação e na enumeração de dados precisa 

ser superado. A Geografia e a Educação assumiram, então, ao menos para os 

intelectuais/professores comprometidos com essa nova concepção de ciência, uma postura de 

rompimento com a alienação, buscando uma educação que contribua para a superação das 

desigualdades, alicerçada no método dialético, ou seja, a educação tenta discutir as grandes 

contradições. Paralelamente a Análise de Discurso, se põe como a particularização de um 

modo de significar a linguagem, por meio do objeto que anuncia em seu nome, o discurso que 

denota a ideia de movimento, curso, percurso. Através da Análise de Discurso, conforme 

Orlandi (2006, p. 15), “[...] procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. E 

essa compreensão também obriga o estudioso a lidar com contradição. 
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Atualmente, os estudos sobre as aulas de Geografia têm questionado a relação 

conteúdo e metodologia, que prioriza quantidade em vez de qualidade. Para Cavalcanti (1998, 

p. 25) “para cumprir os objetivos do ensino de Geografia, sintetizados na ideia de 

desenvolvimento do raciocínio geográfico, é preciso que se selecionem e se organizem os 

conteúdos que sejam significativos e socialmente relevantes”. 

Repensar a Geografia pressupõe, portanto, repensar os fundamentos teóricos e 

metodológicos que alicerçam o trabalho do professor. É importante estabelecer qual a função 

social do geógrafo (professor-pesquisador) em tempos de globalização e quais os principais 

desafios das aulas de Geografia. Na busca dessa compreensão, há que ter sempre presente a 

tríade político-pedagógico: “saber, saber ser e o saber fazer” (LIBÂNEO, 2001). Tríade 

estigmatizada pela necessidade premente do geógrafo contemporâneo de se libertar das 

amarras da lógica destrutiva da supressão da cidadania, arrolada pela globalização. Essa 

realidade frente à globalização, Milton Santos nos alerta do risco da escola deixar de ser 

autentica e tornar-se “celeiro de deficientes cívicos”.  

 Nessa década, podemos observar mudanças significativas na forma de pensar a 

formação do professor, que começa com a ideia de que a formação na graduação pressupõe 

hoje a “formação inicial” e não “terminal”, concluída, quando recebe o diploma. 

Essa ideia vem sendo substituída hoje, pela formação continuada, pois segundo 

Libâneo (1998, p. 76), “os fatos contemporâneos ligados aos avanços científicos e 

tecnológicos, à globalização da sociedade, à mudança de processos de produção e suas 

conseqüências na educação, trazem novas exigências à formação de professores, agregadas às 

que já se punham até o momento”.  

A atividade profissional dos educadores é algo que, continuamente, se refaz mediante 

processos educacionais formais e informais variados entre vida e trabalho, entre trabalho e 

lazer. O uso do termo formação continuada tem a significação fundamental do conceito de 

que a educação consiste em auxiliar profissionais a participar ativamente do mundo que os 

cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão. 

Nos últimos anos, um desafio que se coloca às universidades é o buscar estabelecer a 

articulação entre formação inicial e formação continuada, para que haja também a articulação 

entre as práticas formativas e os contextos de trabalho. 

A esse respeito, escreve Libâneo (1998, p. 95-96): 
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[...] é preciso tomar a prática profissional como instância permanente e 
sistemática na aprendizagem do futuro professor e como referencia a organização 
curricular [...] A formação inicial estaria estreitamente vinculada aos contextos de 
trabalho, possibilitando pensar as disciplinas com base no que se pede a prática 
[...] Por outro lado, a formação continuada, a par de ser feita na escola a partir 
dos saberes e experiências dos professores adquiridos na situação de trabalho, 
articula-se com a formação inicial, indo os professores à universidade para uma 
reflexão mais apurada sobre a prática [...].   

Examinar as questões que envolvem a formação do professor exige uma reflexão sobre 

o significado da educação na sociedade contemporânea e algumas considerações acerca da 

educação escolar. É sabido que a educação possibilita a inserção social dos seres humanos, e 

que está em permanente processo de reconstrução. Isso revela que a educação é algo inerente 

à sociedade, e atuante em todos os seus setores. 

A educação não teria sentido se não tivesse voltada para a promoção do homem. Nessa 

direção, Saviani (1983, p.39) ensina-nos que “uma visão histórica da educação mostra como 

esta sempre esteve preocupada em formar determinado tipo de homem”. Porém, Libâneo 

(1994) defende como uma prática social que acontece numa grande variedade de instituições e 

atividade humanas, tais como na família, no trabalho, na igreja, na escola, nas organizações 

políticas e sindicais, nos meios de comunicação de massa, dentre outros. Para o autor, a 

educação é uma atividade humana, necessária a sua própria existência. 

A educação, a escola, a sala de aula e a ação pedagógica vêm sofrendo mudanças 

significativas, não só no sentido isolado do processo de ensinar e de aprender, mas no sentido 

de repensar esta prática de forma dialética, dialógica, interativa e como propiciadora da 

construção do conhecimento, aproximando os sujeitos deste processo, através de uma 

linguagem acessível. Milton Santos (1986) entende que a proposta central desse movimento 

de renovação na educação e da ciência geográfica consiste numa tomada de posições do 

professor frente às questões da época e à necessidade de se pensar uma nova prática 

educativa, na qual se produza um saber que dê condições aos alunos de compreender melhor o 

mundo em que vivem. Isso deve, sem dúvida, estar ancorado num referencial teórico-

metodológico capaz de contribuir para a autonomia e o entendimento. 

Libâneo (1994) considera ainda, que a educação é indispensável, também, à 

organização funcional de todas as sociedades. Trata-se, nesse caso, de uma educação 

assistemática, pois a atividade educacional ocorre de forma não intencional. O autor (1994,   

p. 17) define a educação em sentidos amplo e estrito. Em sentido amplo, 

[...] a educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, 
nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo 
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simples fato de existirem socialmente; neste sentido, a prática educativa existe 
numa grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da 
organização econômica, política e legal de uma sociedade, da religião, dos 
costumes, das formas de convivência humana . 

Em sentido estrito, Libâneo (1994, p. 17) diz que “a educação ocorre em instituições 

específicas, escolares ou não, com finalidades explícitas de instrução e ensino mediante uma 

ação consciente, deliberada e planificada, embora sem separar-se daqueles processos 

formativos gerais”. Nesse caso, tem-se a educação sistemática, haja vista que o educar passa a 

ser o objetivo explícito da atenção e ocorre o desenvolvimento de uma ação educativa 

intencional, com as intenções previamente determinadas. As aulas, especialmente seus objetos 

e conteúdos, bem como o trabalho docente, estão determinados por fins e exigências sociais, 

políticas e ideológicas. 

Todo esse movimento que facilita o conhecer do objeto em estudo, tem na linguagem 

um aliado importante, e na escola, especificamente na ação pedagógica seu papel é 

fundamental tanto no aspecto cognitivo como no social. 

No processo de humanização, a educação tem a finalidade de tornar os indivíduos 

partícipes críticos, contestadores do processo civilizatório, segundo Norbet Elias (1994), e 

responsável pela sua continuidade e mudança. A educação escolar insere-se num processo 

sistemático e intencional, advinda da necessidade de sistematizar a educação por meio de um 

grupo de especialistas instituídos para exercer determinadas funções, no sentido de elaborar 

um projeto de ação efetiva. Deve, pois, ser considerada como uma instituição representativa 

da sociedade, bem como um campo específico de atuação profissional e política do professor, 

haja vista que a educação se assenta no trabalho de todos os seus atores. Cabe à escola 

assegurar o domínio de conhecimentos e habilidades, e contribuir para o desenvolvimento de 

um pensamento independente, crítico, criativo, libertador e emancipador por parte de seus 

alunos. Conforme ressalta Libâneo (1994, p. 22), fundamentado em Augusto Comte: 

Vê-se que a responsabilidade social da escola e dos professores é muito grande, 
pois cabe-lhe escolher qual concepção de vida e de sociedade deve ser trazida à 
consideração dos alunos e quais conteúdos e métodos lhes propiciam o domínio 
dos conhecimentos e a capacidade de raciocínio necessários à compreensão da 
realidade social e à atividade prática na profissão, na política, nos movimentos 
sociais. 

Preparar crianças e jovens para participarem ativamente da vida social é a finalidade 

imediata da escola podendo atingi-la por meio do ensino e do saber, tarefas  da instituição e 
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dos professores. A aula proporciona aos alunos o domínio dos conhecimentos sistematizados, 

entre eles os conhecimentos geográficos e desenvolver as capacidades mentais.  

Entendemos aula como atividade conjunta de professores e alunos, com o que se 

realizam os processos de difusão e assimilação ativa de conhecimentos, de habilidades e de 

hábitos, tendo em vista a prática educativa. É por meio da educação escolar que acontece a 

democratização dos conhecimentos e, para tanto, é preciso buscar uma adequação 

pedagógico-didática na escola. Cabe ao professor dirigir, estimular e orientar as condições 

externas e internas da aula, de tal forma que, ao desenvolver as atividades juntamente com os 

alunos, os conhecimentos e habilidades os façam progredir em seu desenvolvimento 

intelectual. 

Libâneo (1994, p. 104) relaciona essa atividade com a aprendizagem ativa. A 

aprendizagem, para o autor, é “um processo de assimilação de conhecimentos escolares por 

meio da atividade própria dos alunos”.  

Nessa direção, voltamos a falar sobre a formação dos profissionais, que é complexa. 

Entendemos que a formação de professores para a educação básica ocorre fundada nos 

princípios de uma formação de qualidade e de relevância social e filosófica, a fim de oferecer, 

às crianças e aos jovens, uma formação de alto nível. Entretanto, parece-nos que essa 

perspectiva se torna cada vez mais remota, diante do quadro das políticas educacionais 

implementadas. As contradições podem ser visualizadas na crise que o sistema educativo 

nacional vivencia atualmente: desvalorização dos professores, sucateamento das escolas, má 

formação profissional, entre outros. 

Atuar num espaço pedagógico exige conviver com o fenômeno educativo em 

constante transformação. Independentemente da área em que atua, todo profissional, ao 

assumir a responsabilidade de organizar situações de aprendizagem, assume também uma 

responsabilidade pedagógica que está inserida num espaço no qual a dinamicidade, o 

inacabado e a complexidade estarão sempre presente. A partir dessas reflexões, enveredamos 

nossa discussão na perspectiva das novas tendências de formação docente, na tentativa de 

organizar um quadro de análises e aproximações críticas. 

Se os saberes específicos da área de atuação se modificam, logo, os conhecimentos 

pedagógicos são construídos e reconstruídos em função de um movimento sócio-pedagógico, 

filosófico-pedagógico mesclando os processos de continuidade e ruptura. Nesse sentido, para 

nortear sua prática, o educador apropria-se e lida com o cotidiano, que requer tomada de 

decisões dinâmicas, para enfrentar a sua complexidade. 
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Há discussão dos saberes docentes que provêm do decorrer do processo de formação, 

da atividade profissional dos professores, das experiências adquiridas. Esses estabelecem com 

tais saberes, relações de interioridade e exterioridade, ou seja, os saberes surgidos da 

experiência no trabalho e do trabalho sustentam a base da prática e da competência 

pedagógica, a partir do momento em que os professores são sujeitos que assumem sua prática 

e um saber fazer vindo da própria atividade docente. Para Tardif (2002), o “saber docente” é 

composto por vários saberes: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes 

curriculares e os saberes experienciais. 

Tardif (2002) considera igualmente, que o contexto do saber docente é fundamental, 

afirmando ser impossível compreendê-lo fora do âmbito dos ofícios e profissões, sem 

relacioná-los com os condicionantes do trabalho. Explica que o saber dos professores está 

relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida, com sua história 

profissional e com suas relações com os alunos e seus pares. Podemos concluir, então, que os 

saberes profissionais dos professores são construídos em função dos contextos do trabalho. 

2.1 PAPEL DA LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

A França, notadamente, é um dos lugares onde surgiram importantes rupturas com o 

Positivismo, na segunda metade do século XX. (LACOSTE, 1998). É possível confirmar esta 

afirmativa no âmbito da Geografia com o surgimento, neste país, de contribuições 

consistentes para renovar essa ciência. Por outro lado, tem-se igualmente, na Análise de 

Discurso da língua francesa, um gesto nesse sentido: trata-se de um campo interdisciplinar 

marcado por rupturas, constituído a partir de muitas vertentes da Linguística, da Filosofia, da 

História, etc., centrando-se esse esforço no entendimento do discurso enquanto uma prática 

linguareira. 

Conforme Foucault (2004, p. 8-9) “[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída” e, com isso, conjugam-se 

poderes e perigos. Nesse fato estão procedimentos para controlar e delimitar o discurso, sendo 

o principal deles a sua interdição, posto que, dados o tabu do objeto, os rituais de 

circunstâncias, o direito privilegiado ou exclusivo do falar, “[...] não se tem o direito de dizer 

tudo, [...] não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, [...] qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2004, p. 09). O dito, portanto, impregna-se pelo 
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não dito, pelo silenciado, pelo coagido a não ser dito. Isso é identificável na trajetória nas 

aulas de Geografia. Afinal, a orientação sobre o que deve ser ensinado e, por extensão, o que 

não se deve parte dos departamentos educacionais do Estado e de outras instituições 

relacionadas, como a academia. E ainda, se mostra no discurso do professor de Geografia um 

discurso modelador, de resistência e até de insurgência do ingresso na educação formal.  

Tendo em vista a Análise de Discurso ser também um campo estranho ao discurso do 

geógrafo centrado na materialidade linguística, o que não significa dizer que o geógrafo, a seu 

modo, não produza análise de seus discursos, apresenta-se neste campo científico e discutem-

se alguns aspectos de seus recursos teórico-metodológicos, problematizando em relação ao 

discurso didático. 

 A escola é um local para a aprendizagem, repleta de sujeitos que usam linguagens 

próprias, em busca de comunicação, já que a linguagem e a aprendizagem são processos 

sociais. A Análise de Discurso (AD) não trata de língua, não trata de gramática, mesmo lhe 

interessando. Ela trata de discurso, tendo a ideia de percurso, movimento. O discurso é 

palavra em movimento, uma prática de linguagem. A aula de Geografia, a partir de discussões 

sobre a formação de professores, tem direcionado seu currículo, e assim faz em consonância 

com os paradigmas de criticidade, ou seja, direcionar o olhar para a compreensão da 

diversidade, oportunizando a aprendizagem de seus alunos e respeitando suas necessidades o 

que constitui da ciência geográfica e a partir da reorganização estrutural e discursiva no 

tocante à educação. Outro fator importante tem sido a sociedade, que pressiona a escola, a 

partir de uma educação contempladora da vivência social. Disso tudo resulta uma visão de 

sociedade e de sujeito no discurso geográfico, e um conjunto de efeito de sentidos. 

Para Orlandi (2006), na Análise de Discurso, procura-se compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social. Não há conhecimento sem 

símbolo e o homem se esforça para encontrar símbolos que deem significado aos objetos. 

Portanto, há aprendizagens quando há um movimento para interpretar e agir em  novas 

situações com base nas experiências anteriores. Este é um cenário que permite, desde os anos 

1980, uma orientação política nas aulas de Geografia, ou seja, a discussão das relações de 

poder e a compreensão dessas relações como constituição do espaço geográfico. 

 O objeto de estudo da Análise de Discurso é o discurso e não a língua, cuja unidade é 

o texto e não o signo ou a frase. De acordo com Orlandi (1983, p. 107), o texto é considerado 

na Análise de Discurso “não em seu aspecto extensional, mas qualitativo, como unidade 

significativa da linguagem em uso, logo unidade de natureza pragmática”. Na Análise de 

Discurso, a linguagem não é um sistema abstrato, mas um produto sócio-histórico. Dito de 
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outro modo, ela é um entrecruzamento da estrutura com o acontecimento, da forma com o 

conteúdo. Os sentidos das palavras não são fixos, estáveis, transparentes, mas construídos 

socialmente num dado momento histórico. Pode dizer que a linguagem é um processo e não 

um produto acabado.  

A linguagem é um lugar de múltiplas contradições como o confronto de imaginários 

instituídos e instituintes; matéria e instrumento de trabalho, reflexão e refração; excesso e 

falta; incompletude dimensionada pela história e pelo silêncio, que também significa 

(ORLANDI, 2006). 

A Análise de Discurso, aqui circunscrita à vertente brasileira em que uma das fontes é 

Orlandi (2006), é definida como “teoria crítica que trata de determinação histórica dos 

processos de significação”. Partindo da constituição simbólica do homem, da busca de 

sentidos, a Análise de Discurso situa as práticas de linguagem no eixo tempo-espaço. 

Horizontalmente, estas práticas se referem a lugares sociais e verticalmente ao 

processo histórico-discursivo. Na intersecção, o dizível, entre o já dito e a se dizer, retomando 

e remetendo a outros dizeres, na tensão constante entre o mesmo (paráfrase) garantia de 

inteligibilidade; e a polissemia que significa o já dito, desloca e aponta para o novo.  

A partir do fundamento paráfrase-polissemia, a Análise de Discurso focaliza o 

discurso, instância histórica da linguagem, nas suas condições de produção, os processos e os 

produtos em continua reposição como processos e os seus modos de processamento, na sua 

relação com o contexto histórico. No quadro teórico do materialismo histórico, dimensiona os 

níveis macro e micro pelos lugares do dizer.  

Com base nas relações dos interlocutores mesmos e com o objeto de interlocução, uma 

tipologia discursiva expressa tendências: o lúdico (ruptura), o polêmico (possibilidade) e o 

autoritário (dominância). Paralelamente a isso, as críticas de Yves Lacoste à crise da 

Geografia abrangem aspectos pelo qual a Geografia, inclusive como matéria escolar, é uma 

disciplina para a memória e não para a compreensão. Desse modo, seu sentido de moderno 

caracterizou-se como um discurso multidisciplinar com uma lenta discussão epistemológica. 

A Geografia manteve-se neutra epistemologicamente, mesmo quando se propôs a 

seccionar tendências científicas naturais e sociais para elaborar uma síntese da relação 

homem-natureza. Callai (2000) reforça o papel dessa discussão ao perceber como o 

desenvolvimento epistemológico da Geografia tem sido importante para se pensar o ensino 

escolar no que diz respeito à contribuição geográfica para a formação da cidadania. 

Para Lacoste (1998, p. 224) “é significativo constatar que os geógrafos poderiam 

muito bem afirmar-se na encruzilhada de três conjuntos de saber: o das ciências da matéria, o 
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das ciências da vida e o das ciências sociais”. Há um silêncio em torno da Geografia. No 

interior da Geografia, haveria uma tendência separatista: Geografia Humana X Geografia 

Física. Mesmo pretendendo o estudo das mencionadas interações, os geógrafos tradicionais 

não abordam certos temas e se dedicam a especializações indiretas. 

 Vêem-se, portanto, algumas das razões pelas quais, nos anos de 1970 e início de 

1980, um conjunto importante de profissionais da Geografia questionou seu discurso ao 

identificar suas tendências e ao confrontá-las em um período de crises que, reconhecidamente, 

acentuavam-se nos diversos âmbitos do saber e do fazer humano. 

No contexto da escola, a Análise de Discurso não apenas permite romper com estes 

pressupostos, mas instaurar outros princípios, centralizando as condições de produção das 

práticas de linguagem. Em outras palavras, a Análise de Discurso, instrumento teórico-

metodológico que permite analisar as tramas do dizer, pode re-significar as aulas de 

Geografia, a partir de novas condições de produção das práticas pedagógicas, garantindo 

espaço para a circulação de sentidos outros.  

Porque a Análise de Discurso opera a partir da unidade conteúdo-forma, sua aplicação 

em aula não é proposta em nível de transposição didática de conceitos. Em outros termos, a 

Análise de Discurso pode sustentar práticas escolares mais atentas ao mundo extra-muros, 

onde os caminhos também podem ser circulares, mas há muito se afastaram da órbita que 

parte do escrito para o escrito, enfatizando uma unidade de conteúdo, sustentando discursos 

bastante diferentes das propostas tendo uma aproximação do ensino e práticas socialmente 

desenvolvidas.  

É nessa perspectiva que entendemos que o professor de Geografia, como de outros 

componentes curriculares, consciente ou não, acaba sendo interpelado por esse discurso, nem 

sempre tendo condições e/ou conhecimento de uma postura crítica. 
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3 SABERES DISCIPLINARES NA AULA DE GEOGRAFIA 

No presente capítulo, proponho uma discussão acerca da aquisição / construção / 

produção dos saberes profissionais pelos professores, entendendo que tais saberes não se 

desenvolvem e consolidam no seu período de formação inicial, mas durante e principalmente, 

no desempenho das suas atividades no exercício da docência. Na busca de compreender 

melhor como os professores desenvolvem a sua prática profissional e os conhecimentos 

frequentemente mobilizados nessa prática, busquei os estudos de Tardif (2002), Gauthier 

(1998), Nóvoa (1997), Pimenta (1999) e Perrenoud (1993) que ajudam a esclarecer que os 

saberes envolvem conhecimentos, competências, habilidades/aptidões e atitudes que não se 

restringem aos conhecimentos obtidos nas instituições de formação inicial. 

No desempenho de sua função, ao longo dos anos, o professor elabora determinados 

saberes que só podem ser construídos a partir da própria experiência profissional. Vejo que o 

contato diário com os saberes curriculares e disciplinares faz com que os professores possam 

ter um conhecimento renovados e reprodutivos. 

Um maior domínio e, conseqüentemente, maior segurança em relação aos saberes das 

disciplinas tornam o professor mais competente para lidar com os saberes curriculares, na 

perspectiva de promover a aprendizagem pelos alunos. Assim, estará mais empenhado em 

buscar formas de melhor motivar a turma, inovar nos seus procedimentos, propor 

questionamentos relevantes, mesclar conteúdos, instigar os alunos, enfim, construir métodos 

e/ou adaptar formas de trabalho pedagógico, a fim de possibilitar um processo de 

aprendizagem mais eficaz (TARDIF 2002). 

Procuro, nesse capítulo, enfocar a questão dos saberes profissionais dos professores de 

Geografia, considerando o papel de tais saberes na construção de um professor experiente e 

eficiente. Cabe, então, indagar como se dá a aquisição/construção/produção desses saberes 

durante o exercício da docência. Esse questionamento se impõe pelo fato de existir certo 

consenso entre docentes e alunos, quanto a ser considerado eficiente aquele profissional que 

possui um bom domínio dos saberes disciplinares e curriculares, demonstrando capacidade de 

reelaborá-los conforme sua realidade escolar (dando origem aos saberes experienciais), de 

acordo com a classificação de Tardif (2002) e Gauthier (1998). 

Nesse contexto, proponho questões para uma reflexão sobre: a maneira como os 

professores experientes lidam com os saberes curriculares, disciplinares e experienciais, com 

vistas a gerirem a classe; as dificuldades encontradas para adquirir e reelaborar esses saberes 
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no exercício da docência; o domínio do conhecimento do conteúdo pedagógico, capaz de 

conferir eficiência aos professores para atender à diversidade de alunos que têm adentrado na 

escola nos últimos anos. 

Conforme o pensamento de Tardif (2002, p. 36) durante o exercício da docência, os 

professores adquirem e mobilizam diversos tipos de saberes docentes tais como: saberes da 

formação profissional, saberes curriculares, saberes disciplinares e saberes experienciais. Para 

ele, os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos pelas instituições de 

formação profissional e passam a ser incorporados à prática docente. Já os saberes 

disciplinares são saberes mais específicos, relacionados aos diversos “campos do 

conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram nas 

universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos” 

(TARDIF, 2002, p. 38). 

Os saberes curriculares, por sua vez, correspondem aos “discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a 

cultura erudita, sob forma de propagandas escolares que os professores devem aprender e 

aplicar” (TARDIF, 2002,  p. 38). 

Apesar dos professores necessitarem dominar e transmitir os saberes disciplinares e 

curriculares para bem exercer sua função, os mesmos ocupam uma relação de exterioridade 

com relação a tais saberes, pois “o corpo docente não é responsável pela definição nem pela 

seleção dos saberes que a escola e a universidade transmitem”. Isto acontece porque tais 

saberes “[...] já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e conteúdo, 

produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes sociais e 

incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e 

conteúdos a serem transmitidos” (TARDIF, 2002,  p. 40). 

Entretanto, na medida em que os professores constroem os saberes da experiência, 

todos os demais saberes poderão ser re-traduzidos por eles, ou seja, de um estilo pessoal de 

dar aula, em “truques do ramo”, em traços de personalidade, que se expressam por um “saber-

ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho do cotidiano”. Esses 

saberes podem fazer parte do que no discurso se chama de “memória metálica” dos 

professores (ORLANDI, 2006). 

Neste contexto, compreendo que a prática pedagógica constitui-se num momento pelo 

qual os professores têm a oportunidade de se aperfeiçoar a cada dia, por meio da seleção dos 

fatores que contribuem para a resolução dos problemas advindos da realidade escolar. Para 



 32 

mim, a escolha dos conteúdos para a aula de Geografia não se limita a uma seleção entre os 

materiais disponíveis. Nesse processo, ocorre a perda e, ao mesmo tempo, uma (re) 

interpretação e uma (re) avaliação do que deverá ser ensinado, perpassando pelo filtro dos 

saberes do professor, que seleciona e propõe novas maneiras de ensinar Geografia. 

Os saberes da experiência são, para Tardif (2002), resultantes da experiência do 

professor e se referem ao conjunto de saberes atualizados, adquiridos por meio da prática da 

profissão docente, podendo servir de referenciais para sua orientação profissional. Eles estão 

“[...] na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, 

da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, das universidades, etc” 

(TARDIF, 2002, p. 19). 

Os saberes abordados por Tardif são sinalizados por Gauthier ao apresentar uma 

síntese dos resultados de suas pesquisas que visavam determinar um repertório de 

conhecimentos próprios de sala de aula. Segundo ele, “tal repertório abarca apenas uma 

porção formalizável oriunda da prática na sala de aula e necessária à profissionalização da 

atividade docente” (GAUTHIER, 1998, p. 185). 

Gauthier defende a necessidade de haver um saber teórico e que uma parte desse saber 

é tirada da prática da sala de aula e comprovada pela pesquisa. Já a minha pesquisa terá por 

finalidade objetivar os saberes mobilizados pelos professores em sua atividade pedagógica 

possibilitando a criação de um repertório de conhecimentos acerca do trabalho docente capaz 

de contribuir para a formação inicial e continuada de outros professores. Em suas 

manifestações em sala emergirão filiações discursivas. 

Gauthier (1998, p. 29) concebe a prática de sala de aula como a “mobilização de vários 

saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para 

responder às exigências específicas de sua situação concreta de ensino”. Este reservatório de 

saberes apresentado pelo autor compreende: os saberes disciplinares (matéria); os saberes 

curriculares (o programa); os saberes experienciais (a jurisprudência particular) e os saberes 

da ação pedagógica (o repertório de conhecimentos do ensino ou uma jurisprudência pública 

validada).  

No geral, a prática pedagógica dos professores está voltada para o atendimento dos 

desafios e enfrentamentos do trabalho docente no cotidiano escolar. Nesse sentido, os 

professores servem-se do repertório de saberes adquiridos em várias instâncias educacionais 

formais e informais, que foram construídos e reconstruídos ao longo da carreira profissional. 

Tais saberes visam enfrentar, solucionar e concretizar as diversas tarefas cotidianas, tanto na 

sala de aula quanto na escola. 
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Na perspectiva de interpretação das mudanças contemporâneas das aulas de Geografia, 

passa pela discussão dos saberes. Há duas maneiras que podem ser tomadas como um tributo 

do senso comum ao conhecimento geográfico. O primeiro toma a ideia de que uma “boa” aula 

de Geografia trata de identificação de lugares, fatores ambientais, nível cartográfico. Já o 

segundo aponta como problemático aquele discurso geográfico que fala do mundo, mas não 

cria autonomia das demais ciências humanas e naturais. 

A ideia da existência de uma disciplina, como um conjunto de saberes articulados, 

garantem uma estabilidade de sua atuação, ou seja, a permanência da Geografia como 

disciplina perpetua a necessidade de alguém responder por ela. Mas a realidade que organiza 

o cotidiano escolar dos conhecimentos geográficos permanece pautada na lógica e nos saberes 

disciplinares, ou seja, dos conteúdos e de suas técnicas padronizadas. Essa caracterização é 

feita por Foucault (2003) para a ideia de disciplina, aquele elemento instrumental cuja 

primeira função é responder pela distribuição dos indivíduos no espaço. 

Para Santos (1986) não se pode dizer ultrapassada a forma do conhecimento 

geográfico como “saber disciplinar”, analisada por Foucault durante o século XX. A 

Geografia assim como outras ciências, recebeu a sistematização em uma lógica disciplinar 

insubstituível, e a Geografia é e continuará sendo muito interessante enquanto “matéria”, seu 

“currículo” e “disciplina escolar”.  

Os desafios da docência vêm por conta de uma relação entre a formação acadêmica e a 

atuação do professor de Geografia em sala de aula. É importante conhecer o processo que 

envolve a formação da identidade profissional do professor, que é resultado do saber, do fazer 

e do ser. Os saberes enfocados tanto por Tardif quanto por Gauthier, complementam o 

enfoque que os professores na sua atuação profissional, enfrentam uma série de situações que 

impõem várias decisões ao cotidiano da sua prática pedagógica. 

Para Callai (2006), os saberes em Geografia requerem que o profissional se aproprie 

de certos conceitos essenciais para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Essa 

compreensão será fundamentada em análise geográfica ligado diretamente na concepção de 

mundo e de sociedade. Ainda segundo Callai (2006, p. 152):   

Portanto, formar o espírito geográfico requer o emprego de métodos de ensino, 
metodologias e técnicas que suprem a simples transmissão de informações e que se 
assentam em alternativas para mobilizar o intelecto do aluno, fazendo com que ele se 
pergunte e não apenas espere resposta. As perguntas não vêm do nada e devem 
necessariamente superar o senso comum para o que se faz necessário criar condições, 
dando oportunidade de ter conhecimentos que considerem tanto as referencias teóricas 
quanto as informações relativas ao mundo geral.  
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Ao refletirmos sobre os saberes profissional docente, para atender o atual momento de 

profundas transformações, pelos quais a ciência passa a ser desafiada pela complexidade, a 

prática docente deve contemplar a produção de conhecimentos que contribuam para a 

constituição de profissionais reflexivos, críticos e geradores de mudança. 

Esse enfoque sobre a formação de professores que privilegia os saberes oriundos da 

experiência tem sido definido por Tardif (2002, p. 255) como “epistemologia da prática”, 

caracterizada como o “estudo de conjunto de saberes utilizados realmente pelos profissionais 

em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”.  

Entendimento semelhante é defendido por Nóvoa (1997, p. 25) quando afirma que: 

A formação de professores não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas) mas, sim através de um trabalho de reflexividade, 
crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma identidade pessoal. 
Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência. 

A fim de formar um profissional preconizado por estes autores, reflito que a 

compreensão do papel da linguagem poderia ter professores de Geografia com outra visão de 

aula, de conhecimento. Assim, os professores se tornariam capazes de refletirem seu próprio 

desenvolvimento profissional, procurando construir “[...] competências e saberes novos ou 

mais profundos a partir de suas aquisições e de suas experiências” (PERRENOUD, 1993, p. 

24). Competência, nesse sentido, por ser entendida como uma formulação do discurso técnico. 

Seria neoliberal? Não me cabe discutir, mas deixo a reflexão para quem aceitar o desafio. 

Tanto Tardif quanto Gauthier tratam basicamente do mesmo assunto, ou seja, dos 

conhecimentos ou saberes que os professores necessitam dispor a fim de serem considerados 

eficientes, apresentando referenciais pelos quais os mesmos devem se apoiar. Os autores 

defendem a necessidade de dar maior atenção às atividades práticas realizadas pelos 

professores em sala de aula a fim de se chegar a uma compreensão mais detalhada da 

realidade na qual estes profissionais estão inseridos. De onde vem esse discurso? 

3.1 OS SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DO PROFESSOR PARA A AULA DE 

GEOGRAFIA 

 Entendo que o professor é um profissional que detém saberes de variadas matizes 

sobre a educação e tem como função principal educar crianças, jovens e adultos. Por isso, o 
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“saber profissional” que orienta a atividade do professor insere-se na multiplicidade própria 

do trabalho dos profissionais que atuam em diferentes situações e que, portanto, precisam agir 

de forma diferenciada, mobilizando diferentes teorias, metodologias, habilidades. Dessa 

forma, o “saber profissional” dos professores é constituído não por um “saber específico”, 

mas por vários “saberes” de diferentes matizes, de diferentes origens, aí incluídos, também, o 

“saber-fazer” e o saber da experiência. 

Esta pluridimensionalidade do “saber profissional” dos professores é referendada por 

Tardif e Gauthier (1996, p. 11), para quem “o saber docente é um saber composto de vários 

saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais 

variados”.  

Entretanto, pergunto: por que o “saber profissional” dos professores, os saberes 

docentes, são constituídos por vários saberes? Talvez seja, porque, em suas atividades 

pedagógicas diárias, os professores planejam, executam o plano didático, escolhem as 

metodologias que julgam condizentes, elaboram as tarefas para os alunos, administram a sala 

de aula mantendo a ordem e a disciplina e constroem os instrumentos de avaliação. Em outras 

palavras, os professores tratam da gestão da matéria e da gestão da sala de aula e, por isso, 

necessitam utilizar diferentes ‘saberes’ necessários à consecução dos objetivos previamente 

definidos (TARDIF, 2002) 

Sob este aspecto, Tardif et al (1991, p. 218) mostram que “a relação dos docentes com 

os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos; sua 

prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações”. 

Assim, afirmam os autores, para dar conta dos objetivos traçados, os professores comumente 

utilizam: os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação 

profissional e os saberes da experiência. Desse modo, essa mescla de saberes, para Tardif et 

al (1991) constitui, possivelmente, o que é necessário saber para ensinar. 

Ainda sobre a questão dos saberes dos professores, Pimenta (1999) ao tratar da 

formação dos professores, faz referência à questão da construção da identidade profissional, 

afirmando que essa identidade não é um dado imutável, mas é um processo de construção do 

sujeito historicamente situado e que ela se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições e 

da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Para Pimenta (1999), a mobilização dos saberes dos professores, referidos por ela 

como “saberes da docência”, é um passo importante para mediar o processo de construção da 

identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, indica que esses saberes são 
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constituídos por três categorias: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – 

referidos os da formação específica (geografia, história, artes, etc) e, os saberes pedagógicos, 

aqui entendidos como os que viabilizam a ação do ensinar. Neste sentido, para a autora, as 

três categorias identificam o que é necessário saber para ensinar. O que a autora não discute, 

por fugir de seus objetivos, é que as três categorias são atravessadas pela linguagem. São 

discursos. 

Tardif et al (1991) revelam a existência de seis categorias de saberes dos professores: 

os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das ciências da educação, os 

saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica. 

Esses saberes necessários as aulas de Geografia formariam uma espécie de reservatório no 

qual o professor se abasteceria para responder às exigências específicas de sua situação 

concreta de sala de aula. 

Pimenta (1999) considera importante considerar a distinção entre duas formas básicas 

de produção do conhecimento, que são: saber decorrente da existência da vida e o saber 

decorrente de processos sistemáticos de construção de conhecimento. A autora denomina 

como forma “A” e “B” respectivamente.  

Sob o ponto de vista da forma, Pimenta (1999) considera que os saberes implicados na 

formação de professor atravessam indistintamente os diversos tipos de saber. Assim, no caso 

do saber atitudinal tende a predominar a experiência prática e nos casos dos saberes 

específicos e do saber pedagógico prevalecem os processos sistêmicos, ficando em posição 

intermediária os saberes pedagógicos e didático-curricular. É certo que a forma “A” marca 

também o saber atitudinal assim como a forma “B” não está ausente de modo como o 

educador aprende os saberes específicos e os saberes pedagógicos, observa a autora. 

Nenhuma palavra sobre as relações discursivas que aí se estabelecem. 

No caso da Geografia, Santos (1986) propõe que, para entender o que ocorre na aula 

de Geografia em contexto escolar, o conceito de cultura escolar e a consideração disciplinar 

da Geografia aparecem como pilares de um modelo mais global e potente. 

François Audigier (apud LESTEGÁS, 2000) é geógrafo francês que trabalha com o 

conceito de cultura escolar e modelo disciplinar na Geografia escolar, assinala que as 

disciplinas escolares são muito mais do que uma soma de saberes científicos. Assim, uma das 

funções da escola é a transmissão de saberes estabelecidos pela sociedade. Para mim, implica 

“aceitar o discurso estabelecido”. 

Nesse sentido, assim como em outras disciplinas escolares, a Geografia apresenta 

alguns elementos que elucidam aspectos específicos e comuns dos campos disciplinares que 
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foram acima citados. Como campos disciplinares na Geografia citado por Lestegás (2000), 

temos: 

1 – Conhecimento “coringa” – são conjuntos de conhecimentos com conteúdos 

explícitos entre os professores e considerados como característicos da disciplina. Inclui 

conhecimentos factuais que vêm junto de uma nomenclatura e vocabulário qualificado como 

específico. 

2 – Exercícios tipo – característico de uma disciplina (no caso Geografia), pois 

contribuem para defini-la e delimitá-la. 

3 – Procedimentos de Motivação – são os esforços constantes que a disciplina 

desenvolve para justificar perante a sociedade e entre o coletivo escolar o seu caráter 

específico na formação do jovem, portanto a sua presença no currículo escolar. 

4 – Práticas de avaliação – adquirem a função de provas e valoração. 

Dessa forma, a Geografia é muitas vezes conhecida e valorizada como a “ciência dos 

lugares”, o que converte as aulas dessa disciplina escolar em uma ciência da memória dos 

lugares e da memória dos nomes. Esta é a imagem do senso comum, para o qual o 

conhecimento geográfico supõe nomear, localizar e criar um inventário (SANTOS, 1986). 

Posso relacionar isso com Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o educador é 

aquele que educa, o qual, consequentemente, precisa saber educar, precisa aprender, precisa 

ser formado, precisa ser educado para ser educador, precisa dominar conceitos implicados na 

ação de educar. Sob essa ótica, o autor afirma que se invertem os termos da questão: “em 

lugar de os saberes determinarem a formação do educador, é a educação que determina os 

saberes que entram na formação do educador”. No campo da linguagem, seria problematizar 

os discursos dominantes na Geografia. 

A afirmação de Saviani (1996) contribui para a premissa de que o professor/educador 

precisa ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de aula, e que essas concepções 

determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados numa determinada situação em 

sala de aula e fora dela. 

A melhoria da qualidade de aula está relacionada à qualidade da formação dos 

professores, como agentes formadores de crianças e adolescentes. A Geografia é uma ciência 

que tem por objetivo o estudo do espaço e as relações que se estabelecem na sua formação. 

Tendo em vista esse papel da Geografia, problematizo o que é ser professor de Geografia nos 

dias atuais. O professor de Geografia deveria dominar referências para que possam organizar 

seus saberes na constituição de conhecimento na sua prática docente, tendo condições de 
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organizar sua proposta de trabalho e mediar às etapas do processo de ensino em sala de aula. 

Qual seu papel diante dos saberes constituídos? 

A educação tem papel essencial no aperfeiçoamento do ser humano e no 

desenvolvimento da sociedade. Não tenho aqui, a pretensão de apresentar verdades, e sim, 

busco encontrar caminhos que possam contribuir na busca de reflexões que implicam a 

formação do profissional de Geografia. Seguindo Shor e Freire (1986, p. 76), é preciso ousar 

sem se deixar paralisar pelo medo. Se não comandamos o medo, deixamos de arriscar e não 

criamos nada. “Sem arriscar, [...] não há possibilidade de existir”. Para arriscar, preciso 

primeiro mergulhar nos discursos existentes. O meu limite é ficar nesta compreensão. Neste 

capítulo, já apontei algo para o disciplinar/interdisciplinar. No próximo capítulo vou explicitá-

lo mais. 
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4 AULA DE GEOGRAFIA: UMA QUESTÃO DISCIPLINAR OU 

INTERDISCIPLINAR 

A pesquisa sobre a formação dos professores pela interdisciplinaridade é um tema que 

apresenta diversas possibilidades de investigação. Isto compreende um conjunto de várias 

questões que englobam desde o perfil do professor a ser formado, os processos de formação, o 

pensamento dos professores, os saberes envolvidos nessa formação, entre outras. Entendo que 

quanto ao desenvolvimento pessoal-profissional, o professor interdisciplinar reconhece a 

necessidade de aprofundamento disciplinar, de ir além daquilo que já conhece, cultivar 

desafios e adotar uma atitude dinâmica em relação ao conhecimento. É preciso estudar, 

pesquisar e se preparar; buscar um conhecimento profundo de compreensão de totalidade e 

exercer a percepção de que seu conhecimento nunca está completo (SAVIANI, 1996). 

Como professores, Saviani (1996) sinaliza que temos que nos manter em movimento 

de aprendizagem, sem estancar, estando atentos às necessidades dinâmicas da aprendizagem, 

transformando nosso modo de dar aula. Nossa mente precisa estar aberta, cultivando uma 

visão de mundo amplo. O professor comprometido é humilde, admite seus erros e está 

disposto a mudar. Atento ao seu papel no contexto mais amplo da escola, busca um novo 

modo de interação profissional. Vive e observa o que ocorre ao seu redor. Busca conhecer a si 

mesmo e aos outros.  

No que se refere às competências profissionais, Saviani (1996) entende que um 

professor interdisciplinar se caracteriza por exercer estratégias de integração do conhecimento 

e por suas habilidades para trabalhar em conjunto com outros professores, explorando focos 

de interesse comum e participando de projetos compartilhados. Além disso, o professor 

interdisciplinar mantém uma comunicação aberta com as demais disciplinas escolares e é 

capaz de trabalhar de um modo integrado com outras disciplinas, seja através do planejamento 

e realização de atividades compartilhadas, ou da integração entre conteúdos afins.  

Em sala de aula, Saviani (1996) argumenta que temos que ser capazes de estimular a 

curiosidade dos alunos, criar oportunidades de aprendizagens interativas, possibilitar 

descobertas e novas experiências. Dessa forma, vamos exercer a reflexão crítica sobre as 

práticas além de buscar melhorar as estratégias de ensino e as relações com os alunos. O 

resultado desta ação será proporcionar uma ampliação na visão de mundo dos estudantes, 

compreendê-los e aprender com eles (FAZENDA, 1994). 
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Libâneo (2001), Saviani (1996) concordam, por exemplo, quanto à necessidade de 

competência disciplinar, envolvendo o aprofundamento teórico e a revisão das práticas. 

Também reafirmam a noção de interdisciplinaridade como algo a ser exercido, o papel dos 

projetos compartilhados, do trabalho coletivo e da integração entre os diversos saberes. 

Entretanto, é possível perceber alguns contrastes entre suas perspectivas. Há certa distinção 

no modo como retratam as disciplinas e o processo de integração entre elas. 

Comparativamente, os teóricos parecem mais adeptos a aspectos epistemológicos quando se 

referem à integração entre as disciplinas. 

As disciplinas, para Libâneo (2001), assumem o sentido de universos de 

conhecimento, métodos e racionalidades. Para os professores, as disciplinas representam 

avenidas abertas a serem percorridas, mas que ainda precisam ser interligadas. Na escola, as 

disciplinas são pessoas. Um outro contraste surge quando consideramos a questão da relação 

entre professores e alunos. Ambos destacam a necessidade de rever práticas de ensino e de 

transformar as relações em sala de aula. Entretanto, é a perspectiva dos professores que 

destaca com maior singularidade o papel do professor interdisciplinar para ampliar e 

transformar a visão de mundo dos estudantes. 

Libâneo (2001) aponta para a fragmentação do conhecimento, aponta o distanciamento 

humano. Assim, a perspectiva dos professores, Saviani (1996) destaca, sobretudo, a 

interdisciplinaridade como um movimento de conhecimento que entrelaça os professores, seja 

através de parcerias ou da troca de experiências.  

Quanto à formação de educadores na área da Geografia, a discussão das novas 

propostas, sejam voltadas aos níveis fundamental ou médio, à reestruturação curricular, bem 

como as voltadas à universidade ou o papel da Geografia no ensino das séries iniciais, não 

podem se restringir à lógica “neoliberal” (SANTOS, 1986). Quero ressaltar a inclusão da 

educação geográfica na formação do professor, porque entendo que essa área do 

conhecimento contribui, juntamente com as outras áreas, para prestar uma ajuda decisiva à 

tarefa educativa numa visão de mundo mais ampla e complexa. Comungo inteiramente com 

os desafios da complexidade propostos por Edgar Morin, ou seja, para “um conhecimento 

pertinente, precisamos reunir, contextualizar, globalizar nossas informações e nossos saberes, 

buscar, portanto, um conhecimento complexo” (MORIN, 2000, p. 566). 

Conforme se observa, na concepção de formação de professores, especialmente no que 

se refere às aulas de Geografia, deve proporcionar habilidades para que os profissionais que 

retornam como aprendizes às salas de aula, possam saber ler o contexto político e as 

ideologias pregadas pelo Estado. Considera-se a formação docente como uma das principais 
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bases para promover efetivamente mudanças na educação formal. Para tanto é preciso uma 

formação de qualidade, de maneira que os professores adquiram os hábitos da leitura, do 

estudo e da pesquisa.  

Entendo que a aula de Geografia, como também das outras disciplinas, permite, não 

apenas conhecer o mundo em que vivemos em todas suas configurações, mas também a 

reflexão crítica. É mister que o profissional que irá lidar com qualquer disciplina, em sua 

formação inicial, conheça seus fundamentos teóricos, as formas de investigação, instrumentos 

adequados, a forma de organizar e considerar as informações, bem como os aspectos 

pedagógicos. 

Desenvolvi algumas abordagens que se inserem num conjunto de contribuições 

teóricas de vários autores como Santos (1996), que tratam, tanto da aula de Geografia, quanto 

da ciência geográfica. É importante buscar as bases teóricas da interpretação geográfica para 

compreender a sociedade e o mundo, possibilitando o entendimento e o conhecimento da 

disciplina de Geografia. 

Meu ponto de partida é o da percepção de que as ciências humanas abrangem uma 

área do conhecimento humana nutrida pelo saber produzido por várias ciências, tais como a 

Sociologia, História, Antropologia entre outras. Para Santos (1996), todas essas ciências 

apresentam como objeto de estudo, o homem em suas relações. Nelas, o homem interage com 

o meio natural onde vivem, com os recursos criados historicamente por outros homens e, 

principalmente com outros homens, outros grupos sociais. Destaco aqui a Geografia na 

escola, como uma abertura para as ciências humanas, sociais e naturais. 

Milton Santos ressalta a necessidade da interdisciplinaridade em Geografia, de uma 

definição do objeto geográfico, a partir da qual se estabeleceria o interesse analítico da 

Geografia. Na ausência de um objeto claro para a Geografia, Santos (1996, p. 111) argumenta 

que “[...] ao invés de buscarmos a compreensão de um aspecto da realidade [...], por 

intermédio de uma disciplina particular, o que estamos buscando é muito mais a compreensão 

do todo pelo todo”. Santos reafirma o espaço humano, “a morada do homem”, como o objeto 

da Geografia, “[...] tal como ele se apresenta, como um produto histórico [...]” (SANTOS, 

1996, p. 111). 

A aula de Geografia, juntamente com as disciplinas da área de Ciências Sociais, tem o 

objetivo de analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade social, pois é através dela 

que se extraem os elementos para refletirmos a respeito do mundo. Então, preciso ensinar a 

partir da leitura da vida e do espaço de vivência, por meio de marcos referenciais, conceitos, 

conteúdos, metodologias e técnicas, para levar adiante a importante tarefa de juntos, 
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professores e alunos, conhecerem a arquitetura do mundo. Contudo, o olhar interdisciplinar é 

o método a usar nas aulas de Geografia, ou seja, o modo como devemos estudar a realidade 

que tem a ver com a vida dos alunos. 

Em vista disso, noto que, em Santos, o sentido de unidade da Geografia é um ponto 

conceitual, a partir do qual centrifugam o estudo epistemológico e metodológico desta 

ciência, o que não deixa de ter o efeito de cercar limites ao que é e ao que não é, 

propriamente, geográfico. Portanto, objeto. 

A cada dia vejo surgir novas experiências no ensino brasileiro. Cada proposta carrega 

uma importância singular, na medida em que se pretende enriquecer a prática pedagógica 

escolar. Entre essas propostas, assisto a diferentes formas de inserir os trabalhos 

interdisciplinares, tanto no ensino, quanto na pesquisa científica. Em meio à busca desse novo 

objeto, porém, são intensas as discussões epistemológicas, pedagógicas e conceituais. 

Para poder compreender um pouco melhor as relações existentes entre esses fatos e a 

prática da Geografia escolar, observo alguns pontos relevantes voltados à questão da 

interdisciplinaridade.  

Verifico que há uma tentativa de modificar a visão compartimentada, buscando a 

compreensão da ciência, a compreensão da complexidade e da interdependência dos 

fenômenos da natureza e da vida. É dessa nova busca que surge a necessidade de criar um 

novo modo de pensar, de organizar e de produzir o conhecimento, numa cooperação ativa 

entre as diferentes disciplinas que promove o intercâmbio e o enriquecimento de um tema. A 

relação entra as disciplinas pode ocorrer em: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade (CALLAI, 2000). 

Considero que a Geografia não é uma ciência dividida, separada em Física e Humana. 

Os conhecimentos antes reunidos na Geografia como aqueles referentes à Terra e à ação do 

homem sobre sua superfície, dispersaram-se, originando outras ciências, como a Geologia, a 

Mineralogia, etc. Atualmente essas ciências estão bem delimitadas, mas encontram saberes 

intermediários com o Geografia, como com a Geomorfologia, a Climatologia, etc., saberes 

também desenvolvidos por especialistas nessas áreas. 

Por outro lado, vejo a Geografia intimamente ligada a outras áreas de conhecimento: 

Política, História, Sociologia, Biologia, entre outras. Não existem limites claros e específicos 

do que é ou não geográfico. A originalidade da ciência está na invasão da Geografia em outras 

áreas de conhecimento. No conhecimento científico existe uma unidade e uma totalidade. A 

Geografia enriquece e é enriquecida com a aproximação de outras ciências. Porém, não posso 
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perder de vista o objeto de estudo da Geografia, que é a relação Sociedade – Espaço na 

formação do espaço social ou geográfico. 

Na Geografia existem muitos conceitos importantes que fazem parte das propostas 

curriculares oficiais, como lugar, paisagem, território e região. A fim de construir novas 

dinâmicas no estudo destes conceitos, é que proponho o trabalho em conjunto com outras 

disciplinas ministradas no ensino fundamental e médio. A Geografia, como discutido 

anteriormente, oportuniza o trabalho com outras áreas do conhecimento. Desse modo, como 

professor, posso naturalmente iniciar o trabalho interdisciplinar, transpondo conceitos, 

conteúdos e métodos. 

Diante da evidência da Geografia como uma área de natureza interdisciplinar, são 

vários os agentes que fornecem significados ao objeto de estudo, evidenciando os termos de 

ensino e pesquisa, práticas interdisciplinares. Na área da Geografia surgem nomes de 

Vesentini (2002, 2004), Pontuscka e Oliveira (2002) e outros com foco na educação básica e 

formação de professores de Geografia. E com esse posicionamento de estudiosos quanto a um 

ensino renovado de Geografia com vistas na área do conhecimento, além de observar as 

tentativas de se promover a interdisciplinaridade, tem-se a pretensão por meio das análises 

didáticas, conceitos que permeiam as práticas interdisciplinares, efetuar um levantamento de 

ações que devem ser contempladas na formação do professor de Geografia.  

A Geografia tem se utilizado cada vez mais de outras áreas do conhecimento, e essa 

realidade é composta por múltiplas relações que só podem ser aprendidas numa visão 

complexa e não fragmentada. De acordo com PCN’s (BRASIL, 1999, p. 39-40) a Geografia é 

em si um saber interdisciplinar, abandonou a posição de se constituir como uma ciência de 

síntese, ou seja, capaz de explicar o mundo sozinha, por isso a necessidade de buscar 

relacionar-se com outras ciências, transcendendo seus limites conceituais sem, no entanto 

perder sua identidade e especificidade.  

É possível aprender Geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental pela 

leitura de autores brasileiros consagrados — Machado de Assis, Jorge Amado, entre outros — 

cujas obras retratam diferentes paisagens do Brasil, em seus aspectos sociais, culturais e 

naturais. A interdisciplinaridade normalmente é compreendida como a prática de cruzamento 

de disciplinas ou de partes do conteúdo disciplinar. No recorte abaixo do professor Márcio, 

apêndice A segmento 9, da professora Gabriela apêndice B segmento 178, e da professora 

Manuela, apêndice C segmento 121, utilizam o mapa da Ásia, do Estado de Santa Catarina e o 

mapa Mundi, respectivamente, permitindo aos alunos uma abordagem mais subjetiva do tema 

exposto, ficando preso aos mecanismos de abordagem racionalista.  
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Professor Márcio  Aluno 
Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da Ásia. 
Encima dele faremos as características gerais, principalmente que corresponde 
a Ásia propriamente dita. [...] Essa seria a localização geográfica.  

 

 

Professora Gabriela Aluno 
Ó aqui ó, Criciúma, Tubarão, Lauro Muller, Urussanga, esta é a região que se 
predomina a extração mineral.  

 

 

Professora Manuela Aluno 
Nós temos aqui a América Central, Cuba e alguns países aqui no sul da África 
ta. 

 

Nesses três segmentos acima, o professor Márcio, a professora Gabriela e a professora 

Manuela poderiam ter relacionado o ensino de Geografia com proposta interdisciplinar 

ligando a ciência da arte. Marandola Jr. (2008, p. 1) explica que a Geografia, enquanto ciência 

moderna respeitou essa separação, embora em certos momentos tenha se utilizado de 

descrições artísticas como ilustração para seus trabalhos. Nas reestruturações epistemológicas 

contemporâneas, no entanto, reconduzir a Geografia para seu encontro com outras áreas do 

conhecimento é tanto necessário quanto imprescindível para seu desenvolvimento. Isso não 

ocorre apenas pela incorporação, por exemplo, da arte, sobretudo como símbolo e marca de 

um espaço-tempo cultural. 

Na atualidade se torna cada vez mais complexo a forma de se obter a atenção do aluno 

para os conteúdos referentes às matérias presentes em seus currículos, com a Geografia não 

poderia ser diferente. Ir além da aula descritiva e distante, exige um esforço do professor, para 

trazer para a realidade do aluno àquilo que está sendo estudado. Para ir além das descrições, 

sejam elas aulas expositivas realizadas pelo professor, como recorte do professor Márcio no 

apêndice A segmento 17 “Isso aqui no canto. Características gerais da Ásia. Podem por 

assim. Podem por o primeiro item: Maior continente do mundo. Maior continente do mundo. 

Agora é com vocês a brincadeira Quais são as linhas imaginárias que cortam o continente 

asiático?” escritas no livro didático como mostra o recorte da professora Manuela, apêndice 

C, segmento 3 a 5 “Pessoal hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a relação campo 

cidade, lembra que a gente estudou sobre a relação espaço rural todo ele, depois a gente 

entrou no espaço urbano, agora nós vamos tentar estudar os dois juntos, e as relações que 

tem o urbano rural essa interface que tem eles”; “Pagina 166”; “166” ou apresentadas nos 

mapas, como mostra a professora Gabriela, apêndice B, segmento 218 “A região de Joinville, 
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essa região, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul. Essa região que se concentra essa produção” 

quando procura estudar o porquê do espaço se apresentar de um ou de outro modo. 

Helena Callai (2000, p. 60) nos mostra que é preciso que o professor esteja disposto a 

realizar um trabalho que mude a forma como as aulas de Geografia vem sendo ministrado no 

Brasil nas ultimas décadas. Na busca para tornar as aulas mais atraentes muitos professores se 

baseiam e dão suporte às suas aulas através de recursos podendo encontrar na arte, na 

literatura e em outras áreas do conhecimento. 

Pelo exposto ainda hoje a aula de Geografia é visto como conteúdo pouco pertinente 

às experiências do aluno em que os conteúdos são apresentados de forma fragmentada e 

distante da realidade do aluno e há mecanismos que permitem uma maior interação entre o 

aluno e o professor e destes com o conteúdo a ser apresentado. Relacionar os fatos 

apresentados em Geografia com as outras áreas do conhecimento, que tenham a noção de que 

o espaço geográfico é construído por todos nós nas nossas praticas diárias e que ele vive isso 

cotidianamente, construindo e reconstruindo a cada ação o lugar onde vive, trabalha, estuda e 

se diverte. 

4.1 FORMAÇÕES DISCURSIVAS DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA  

A contribuição da Análise de Discurso – AD, enquanto um dispositivo de leitura, 

como nos mostra Orlandi (2006, p. 09-10), é colocar-nos “em estado de reflexão e, sem 

cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos capazes de 

uma relação menos ingênua com a linguagem”. Diz essa autora que “a entrada no simbólico é 

irremediável e permanente: estamos comprometidos com os sentidos e o político. Não temos 

como não interpretar”. Assim, os textos, que serão objeto de minha reflexão e análise, nesse 

capítulo, já estão interpretados, os sentidos já têm determinadas direções e já estão filiados a 

determinadas formações discursivas. Cabe, então, ao analista do discurso compreender os 

gestos (simbólicos) de interpretação ali existentes, bem como os efeitos de sentido – efeitos 

ideológicos – que constituem as posições de sujeito ali representadas. 

A Análise de Discurso é um referencial teórico e metodológico de leitura e 

interpretação de textos. Trata “o próprio de língua através do papel do equívoco, da elipse 

[omissão de palavras que se subentendem], da falta” (PÊCHEUX, 1997, p. 50). A Análise de 

Discurso, para poder aproximar-se deste equívoco, constrói um dispositivo teórico e a partir 
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da noção de efeito metafórico, “o fenômeno semântico produzido por uma substituição 

contextual” (PÊCHEUX, 1997, p. 96), constrói um dispositivo de análise de seu objeto de 

estudo: o discurso. Esse deslizamento de sentido entre uma palavra e outra é constitutivo do 

sentido dessas palavras e, na análise de um texto, podemos observar essa repetição do mesmo 

através de formas diversas no jogo da paráfrase e da polissemia, caracterizando um processo 

de produção de um determinado discurso. Metáfora significa, pois, transferência de sentido na 

relação dos elementos que compõem uma estrutura linguística. 

O dispositivo teórico busca compreender o lugar da interpretação, pois não há relação 

direta do homem com o mundo, para poder esclarecer a relação entre ideologias, filiações 

identificadores de discursos outros, “presença de uma ausência necessária” (ORLANDI, 2006, 

p. 34) e a determinação histórica. Há uma relação, pois, entre a concepção de deslize, próprio 

da ordem do simbólico, e a ideologia. Trata-se de uma leitura que remete a outros textos, ao 

não-dito, mas também ao já-dito, que relaciona a situação presente à história. 

Para a Análise de Discurso, a linguagem não é transparente, não há sentidos, 

significados em si. Então não separo conteúdo e forma, como é próprio de outras 

metodologias de análises de textos, como a Análise de Conteúdo. Não há, pois, um conteúdo 

prévio, anterior à linguagem, que se manifestaria em uma língua dada. Os sentidos não estão 

colocados às palavras, eles se produzem nas relações de interlocução, nas relações entre 

sujeitos. A língua é a forma material em que se produzem os processos discursivos. 

Atravessar essa opacidade da linguagem é a tarefa do analista do discurso, compreendendo o 

que foi dito, enunciado, em relação ao que não foi dito, mas que também significa; e assim 

dizer da incompletude da linguagem, negando o princípio da literalidade dos sentidos da e na 

linguagem. 

Lembro que a constituição de uma subjetividade específica, a do sujeito-professor (no 

caso de Geografia) em sua relação com o conhecimento, é uma questão recorrente desde a 

época das primeiras atividades de docência, permitindo-nos reconstruir o espaço de memória 

em que se constitui, se reproduz e se transforma a formação do professor.  

Libâneo (1994) diz que o professor parte de seu “sistema de idéias e crenças sobre 

educação” para exercitar suas práticas, e a Análise de Discurso chama a nossa atenção para a 

eficácia do imaginário, colocando em questão o estatuto do sujeito falante como senhor e 

origem de sua fala e capaz de controlar plenamente suas intenções (ORLANDI, 2006, p.41). 

Para a Análise de Discurso não são os sujeitos empíricos que funcionam no discurso, mas, 

sim suas posições discursivas produzidas por formações imaginárias, como já afirmava 

Pêcheux em seu primeiro modelo de Análise de Discurso, em 1969 (PÊCHEUX, 1997). 
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Segundo Libâneo (1994), as formações imaginárias é o modo como às relações sociais 

se inscrevem na história, nelas sendo considerados os lugares que cada interlocutor confere a 

si mesmo e ao outro, como também a imagem que cada um faz de seu próprio lugar e do lugar 

do outro. Essas formações têm uma história como produtos resultantes de condições 

específicas de produção. 

Os textos, as falas que tomei como unidades de análise são produtos resultantes de um 

processo. Desse modo, diz Orlandi (2006, p. 37) “nem os sujeitos, nem os sentidos, logo, nem 

o discurso, já estão prontos e acabados”. Assim, há possibilidade de uma mesma expressão 

possuir sentidos diferentes. Neste caso temos o processo de polissemia em andamento. O 

processo contrário seria a paráfrase que se relaciona à estabilização do sentido. É nessa 

relação entre o mesmo e o diferente, nessa relação de complementaridade entre os dois 

processos, o polissêmico e parafrástico, que “o sujeito significa e se significa”, e que o 

deslizamento de sentidos funciona, uma palavra por outra. 

Nos recortes que analiso, o uso da paráfrase é comum na ação pedagógica dos sujeitos 

desta pesquisa, com o objetivo de procurar negociar alguns conteúdos. Vale ressaltar que as 

paráfrases podem ser consideradas como manifestações pedagógicas com o objetivo de 

facilitar o entendimento. No fragmento que segue, revela a presença de paráfrases inclusive 

sugere outros questionamentos: até que ponto o professor consegue perceber a importância do 

determinado conteúdo para o cotidiano do aluno? O professor percebe as dificuldades que os 

alunos têm em acompanhar a continuidade destes conteúdos sem fazer amarrações? Essas 

questões não tem o objetivo de resposta, e sim, surgem em função da análise realizada. 

No trecho abaixo da professora Manuela, apêndice C, segmento 273, “já ouviram falar 

no MST, né?” e segmento 278 “dentro do governo tem um outro órgão que se chama o 

INCRA” o uso da paráfrase aparece em explicações de conceitos e significados evidentes em 

siglas. O fato da não tradução, não significa que se sabe o sentido daquela sigla. A paráfrase 

neste caso caracteriza uma tentativa. O encaminhamento do professor reserva pouco ou 

nenhum tempo para o aluno articular uma resposta. 

A posição de sujeito-professor, deste modo, é efeito de processos de identificação em 

que a imagem que temos de um professor e a que tem dele mesmo procedem de “relações 

sociais [que] se inscrevem na história e são regidas, em uma sociedade como a nossa, por 

relações de poder” (ORLANDI, 2006, p. 42). 

Ao tomar a Análise de Discurso como referencial teórico e metodológico nesta 

reflexão e análise sobre a discursividade de professores, denominei-a de posição-sujeito: uma 

posição enunciativa, ou seja, de fala, que se constrói historicamente. Digo então que a posição 
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de sujeito-professor se constituiu ao longo da instituição do processo de escolarização e será 

ocupada por todos aqueles que atuam, irão atuar ou atuaram em uma escola, para mediar à 

relação do aluno, uma outra posição de sujeito, com o conhecimento. 

Orlandi (1983, p.31), ao analisar o discurso pedagógico em seu funcionamento, irá 

dizer que “o professor, na instituição, é autoridade convenientemente titulada, e como ele se 

apropria do cientista, dizer e saber se equivalem”; é o professor que detém o saber e o ensina 

aos alunos que não sabem. Desse modo, é o professor que determina o que o aluno deve saber 

estando aí presente aquele jogo das formações imaginárias citadas anteriormente. E, aquilo 

que o aluno imagina de si mesmo, de seu interlocutor e do objeto de conhecimento vai estar 

submetido à “imagem que ele deve fazer do lugar do professor”. 

Authier-Revuz (1998, p. 107) acrescenta algo a essa reflexão sobre o que seja 

conhecimento, ao dizer que, na constituição do discurso de divulgação do conhecimento 

“operam as representações do discurso científico de produção de conhecimentos e do discurso 

pedagógico de transmissão institucional de conhecimentos”. Para a autora, essa divulgação 

tem o objetivo de corrigir os males advindos da “falta de saber” do outro e servirá para 

transitar entre o dizer dos cientistas e o dos leigos.  

Para avançar, preciso retomar a questão do sujeito (professor), foco de meu trabalho, 

em relação ao sujeito intencional e consciente, que sabe sempre o que diz-escuta, lê-escreve, 

dominando completamente a linguagem e a língua, como meros instrumentos e códigos, 

respectivamente. Vou fazê-lo trazendo uma noção proposta por Pêcheux (1997): a de 

esquecimento n° 01 e esquecimento nº 02. O esquecimento nº 01 procede da maneira como 

somos afetados pela ideologia e pelo inconsciente, processo que é apagado, esquecido para o 

sujeito empírico, e nos faz ter a impressão que somos a origem do que dizemos, fazendo 

esquecer que outros sentidos já falam no que dizemos. O nº 02 produz uma ilusão referencial, 

aquela que nos leva a imaginar que o que dissemos só poderia ter sido dito com aquelas 

palavras, assegurando uma relação natural entre as palavras e as coisas. Esse tipo de 

esquecimento não é totalmente inconsciente, muitas vezes, buscamos outras palavras para 

particularizar o que queríamos dizer. 

Para compreender o tratamento dado ao discurso, pela Análise de Discurso, podemos 

trazer Foucault (2004, p. 31) que, de um outro lugar, diz que: 

Não só de busca, sob o que esta manifesto, a conversa semi-silenciosa de um 
outro discurso: deve-se mostrar porque não poderia ser outro, como exclui 
qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar 
que nenhum outro poderia ocupar.     
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Sem a pretensão de esgotar a descrição de todas as relações que possam aparecer em 

um texto, Foucault (2004, p. 33) nos diz que é preciso “numa primeira aproximação, aceitar 

um recorte provisório”. 

A partir do que disse até aqui sobre a constituição do sujeito e dos sentidos e sobre a 

incompletude da linguagem, concluo que os sentidos sempre podem ser outros, mas não 

qualquer um, pois inscritos no que Análise de Discurso chama de formações discursivas, 

“aquilo que, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – 

determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997, p. 160). Em suma, “os sentidos não 

se esgotam no imediato. Tanto é assim que fazem efeitos diferentes para diferentes 

interlocutores” (ORLANDI, 2006, p. 50). 

Em AD, linguagem e língua não são termos que se equivalem. No primeiro caso, falo 

da faculdade humana de simbolizar e, no segundo, falo de uma estrutura com autonomia para 

funcionar em relação ao indivíduo. Daí a importância que quero dar à Lingüística na 

constituição da Análise de Discurso e da língua como instrumento de análise. Como o sujeito 

não tem um controle pleno pelo que diz-escuta, lê-escreve, há sempre, no dito, vestígios, 

pistas do não-dito, do já dito em outros lugares, independente de cada indivíduo. 

A língua “é condição de possibilidade do discurso” e base para análise dos processos 

discursivos, e o discurso, a “palavra em movimento” (ORLANDI, 2006, p. 22). A Análise de 

Discurso procura “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte 

do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2006, p. 15). 

Essa compreensão de língua e de discurso: efeitos de sentidos entre locutores e parte do 

funcionamento geral da sociedade, movimento, conduziu-nos ao encontro da Análise de 

Discurso como referencial teórico e metodológico de leitura e de interpretação de textos. 

Assim, a delimitação do material para análise “não segue critérios empíricos, mas 

teóricos”, como aponta Orlandi (2006, p. 62), o que significa que a constituição do corpus 

implica outras noções, as de linguagem, de língua, de sujeito, de sentido. Está diretamente 

relacionada com o objeto de estudo da Análise de Discurso. Como o texto não é fechado, a 

incompletude é constitutiva da linguagem e a língua tem uma autonomia relativa porque 

afetada pela história, surge a possibilidade de sentidos múltiplos, da polissemia. Esses 

sentidos não deixam marcas, apenas pistas. 

O discurso é um objeto teórico a que se tem acesso através dos enunciados dos textos. 

Ressalto que discurso não é fala. E o texto é a unidade da análise, a materialização do 

discurso. A significação é construída, não se efetua em uma linha reta, não está apenas lá no 

texto; os sentidos podem ser muitos, pois há injunções históricas, discursivas, de linguagem 
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que restringem suas possibilidades, no entanto permitem equívocos e deslizes de significação 

(ORLANDI, 2001). 

Os sentidos são produzidos entre o professor e o aluno, isso significa não haver um 

sentido previamente estabelecido. Dessa forma, ocorre relação entre o sujeito-professor e o 

sujeito-aluno. E os sujeitos ocupam uma “posição” marcada ideologicamente. Os sujeitos não 

são únicos, por isso dizemos “que o sentido não existe em si, mas é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 

produzidas” (ORLANDI, 2006, p. 42). Para a Análise de Discurso o sujeito é inscrito em 

determinados espaços históricos, o que permite o movimento de sentidos, gestos de 

interpretação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

5 AULA (?) DE GEOGRAFIA: UM DISCURSO ENTRE O EU E A  COMUNIDADE 

DISCURSIVA 

A discussão a seguir, pertence ao campo discursivo da educação, sobretudo com as 

formações discursivas. Nesse recorte para análise, serão apresentados três recortes 

discursivos: discurso sem e/ou a contrapalavra, discurso pedagógico autoritário e discurso da 

Geografia do professor. Com as marcas linguísticas em análise, procuro conhecer e interpretar 

os sentidos discursivos dos professores, estabelecer relações entre Educação, AD e Geografia, 

a posição dos sujeitos e sua formação ideológica. 

5.1 DISCURSO SEM E/OU A CONTRAPALAVRA 

As condições sócio-históricas dos três professores são diferentes. Portanto os saberes 

experienciais são diferentes. Isso afeta fundamentalmente a formação discursiva dos três. 

Pesquisas recentes no âmbito das teorias educacionais, e que tem se voltado para a 

análise de cultura da escola, suas práticas e seus rituais, revelam uma preocupação com a 

prática docente. Tardif (2002) considera o saber docente, um saber plural, proveniente de 

quatro fontes distintas, quais sejam os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes 

profissionais e aqueles da experiência.  

Os saberes profissionais, transmitidos pela instituição formadora dos professores, 

dizem respeito à prática docente e as correntes pedagógicas; os disciplinares correspondem 

aos diversos campos do conhecimento; os curriculares à transformação do saber disciplinar 

em programas e em sua aplicação; e os da experiência fundamentam-se no trabalho cotidiano 

e no conhecimento do meio de atuação. Podem vir de professores anteriores a que o sujeito 

professor esteve exposto. 

Para Tardif (2002), um dos resultados de sua pesquisa, indica que os professores não 

vêem os saberes disciplinares e curriculares como problemáticos, e sim aqueles relacionados à 

sua formação profissional, e que constituem uma base teórica da prática docente e das teorias 

educacionais. O pressuposto é de que a problemática da formação de professores não é devido 

à formação específica que se reflete no domínio do conteúdo, e sim, nos aspectos de sua 

formação que direcionam à prática. 
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Minha primeira observação diz respeito ao fato de que as aulas analisadas descrevem a 

experiência dos três sujeitos sobre os saberes disciplinares e curriculares mencionados de 

forma esparsa, chegando mesmo a passar despercebido ao leitor. Estes dados conferem com 

os resultados encontrados em Tardif (2002), quanto a que saberes docentes são considerados 

como problemáticos ou mesmo relevantes para os professores. 

A partir dos dados a seguir, percebo a posição sujeito, ou seja, o lugar de onde eles 

falam. Estamos diante do que em Análise do Discurso tratamos como formação discursiva, ou 

seja, “aquilo que numa formação ideológica dada [...] determina o que pode e deve ser dito” 

(ORLANDI, 2006, p. 43). 

A formação discursiva é o lugar de onde o sujeito fala, lugar este afetado pela história, 

pela ideologia. As formações discursivas são várias e heterogêneas, já que existem várias 

posições enunciativas, ou seja, o sujeito pode falar de vários lugares enunciativos. Há várias 

formações discursivas interligadas, o que nos faz chegar à noção de Discurso Pedagógico, 

essencial para compreendermos os efeitos de sentido presentes nesta análise.  

Aguçada a curiosidade do pesquisador, mergulhei na leitura das aulas transcritas, na 

busca de elementos que me permitissem a identificação de que prática, ou melhor, a qual 

discurso cada um atribui à sua prática. E começo o percurso pelas manifestações discursivas 

dos sujeitos pesquisados. 

Apêndice A segmento 9 a 10 

PROFESSOR MÁRCIO  ALUNO 
Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da Ásia. 
Encima dele faremos as características gerais, principalmente que 
corresponde a Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia como 
um todo, esse continente asiático que vos apresento aqui no mapa, ele é 
considerado o maior continente de todos em relação a extensão. Ta, ele seria o 
maior do mundo, ta, posteriormente vem a América, vem a África, América e 
depois a Europa, sendo que possui aproximadamente 44 milhões de Km², ou 
seja, tem uma grande dimensão. Ela é composta por países de diversos 
tamanhos, ta, temos aqui parte da Rússia, da China e a Índia e a Arábia 
Saudita como os maiores paises, porem nós temos os menores que 
corresponde a Cingapura que fica no Sul do país da Malásia. Temos uma 
grande diversidade cultural, econômica, política dentro desse próprio 
continente. Seria um continente que possui uma estrutura sólida, ela tem uma 
grande diversidade. Aonde temos pontos aonde destacam com maior grau de 
riquezas e temos algum ponto aonde vamos ter grau de pobreza. Por exemplo, 
é nesse continente que nós vamos ter o Japão, segunda maior potencia 
mundial, perdendo para os EUA que fica na América e depois vem a 
Alemanha que está em terceiro lugar na Europa. Então seria dentro dos países 
o que maior destaque tem em todos os países do continente asiático. 

 



 53 

Posteriormente a isso nós vamos ter também Camboja no sudeste asiático, 
Bangladesh do sul da Ásia que seriam um dos países mais pobres do mundo 
ta. No continente americano nós vamos ter o Haiti e no continente asiático 
então seria Camboja e Bangladesh com maior grau de dificuldade. Outro fator 
que nós vamos ter como característica geral do continente asiático, nós 
podemos que aqui no Oriente Médio corresponde então como um grande grau 
de produção de petróleo, ou seja, é uma parte muito bem requisitada pelos 
países capitalistas dominantes como EUA, o próprio Japão, Alemanha no 
objetivo de tentar encontrar maior quantidade de riqueza para seu país. Por 
isso nós tivemos aqui na região do golfo Pérsico a Guerra do Golfo Pérsico 
que foi um dos conflitos armados capitalismo em busca de petróleo, né, que é 
um dos pontos muito positivo e nos destaca aqui principalmente o país Arábia 
Saudita localizado nessa península Arábica. A Arábia Saudita seria um país 
principal. Temos que saber também que é na Arábia Saudita onde vamos ter 
na parte física o deserto da Arábia. Então aqui nós temos um deserto. Falando 
em deserto temos o da Mongólia é um pontos onde caracteriza uma base física 
aonde temos uma pequena diversidade de povoamento. Então nós podemos 
dizer assim que é um continente com grandes diversidades ta, possuímos 
dentro de climas também uma diversidade, temos também dentro da vegetação 
e da própria estrutura econômica, social e política, então nós temos  já uma 
diversidade cultural que nós temos aqui. Temos o país mais populoso do 
mundo que é a China, onde ocorreu as olimpíadas né. Então temos a China 
como um destaque, ainda temos um país que corresponde ao sistema socialista 
que é a Coréia do Norte ta, que seria mais um fator dentro desse continente. 
Temos Cingapura menor país e 100% urbanizado, não há zona rural nesse 
país, ta, ele é 100% urbano. Nós temos varias ilhas como Indonésia, Brunei, 
Filipinas, Taiwan, o próprio Japão, nós temos aqui a região do Timor Leste né 
que corresponde a toda Indonésia e também temos varias penínsulas né, nós 
temos a península da Tailândia, península Indiana, a península Arábica e nós 
vamos ter a península Coreana, então varias penínsulas vamos ter aqui. Nós 
temos ao norte que vai fazer limites com a América pelo estreito de Gibraltar, 
estreito de Bering perdão, estreito de Gibraltar é na Europa, estreito de 
Bering aonde vai fazer limites com o Alasca na América, então seria o 
território russo. Dentro de uma localização precisa nós podemos dizer assim 
que o continente asiático o maior oceano que os banha seria o oceano 
Pacífico né, vai banhar as terras da parte leste do continente ta, pegando 
território da Rússia, das Coréias, do Japão, todas as ilhas das partes insular 
asiática e descendo então para a região do Vietnã e onde a partir dali integra 
o oceano Índico. Ao sul do continente vamos ter o oceano Índico que banha a 
península indiana, arábica, nós vamos ter a parte oeste do sudeste asiático, 
além disso nós vamos ter o mar da Arábia que vai caracterizar para a entrada 
do golfo de Omã e Pérsico, que são dois golfos que temos na península 
arábica. Nós temos o mar Vermelho que também faz limites territoriais que faz 
fronteira com o continente africano. Nós temos o golfo de Aden que vai fazer 
limites com a Somália e o Iêmen que já vimos também. Temos o golfo de 
Bengela que vai banhar a parte leste da Índia pegando o oeste de Niamna e o 
sudeste de Bangladesh. Nós também vamos ter o mar da China que seria no 
sul da China fazendo limites com as Filipinas. Nós vamos ter o golfo de 
Tonquin que vai pegar a costa do Vietnã como outro ponto. Nós temos o mar 
da China oriental que vai estar totalmente no lado oriental chinês acima da 
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península de Taiwan. Nós vamos ter aqui o mar do Japão que vai limites entre 
as Coréias, Rússia com a península japonesa. Nós temos aqui na região de 
Pequim, capital da China vamos ter  o mar amarelo, ta, como outro ponto e 
aqui vamos ter nessa península da Federação Russa o mar de Octof, ta, que 
seria outra ligação que vamos ter. Mais ao norte vamos ter com o estreito de 
Bering que faz limites com a península de Capzancá na Rússia e ao norte é 
banhado pelo mar glacial Ártico. Ai vamos ter as fronteiras pelos montes 
Urais entre a Europa e a Ásia. O mar Cáspio que vai fazer limites territoriais. 
Nós vamos ter o leste europeu entre a Geórgia, Armênia e Azerbaijão com o 
Oriente Médio. Temos o mar Negro que faz também fronteiras. A Turquia pelo 
mar e estreito de Bósforo que vai ligar a Turquia asiática com a Turquia 
européia e o próprio mar Mediterrâneo que vai formar a chamada Ásia Menor 
que corresponde principalmente pelo país da Turquia. Essa seria a 
localização geográfica.  

Neste recorte do professor Márcio, eu percebo a presença de um discurso técnico, 

talvez de uma suposta ilusão de autoridade. Na Análise do Discurso, Orlandi (2001) apresenta 

como discurso autoritário – característico da interlocução que é a articulação locutor-ouvinte, 

a partir do que o conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades. O fato 

de o professor Márcio manter o conteúdo por um tempo maior em sala de aula, além de 

monopolizar o discurso, faz com que limite os alunos a intervir, gerando o silenciamento. Este 

silenciamento pode ter sido também vivido pelo próprio professor, que inconscientemente 

parece repetir com seus alunos (ORLANDI, 2001). 

O professor Márcio em sua aula nos dá indícios característicos de um discurso 

parafrástico, ou seja, aquele que é repetido pelos professores, sem se darem conta disso. Este 

supostamente abre espaço para uma reflexão no sentido de que eles (alunos) não interfiram 

por vários motivos: pode ser que realmente não saibam, não conhecem o assunto, e pode ser 

que o professor não dê oportunidade para se manifestarem.  

Uma possível negociação seria a partir de acordos semânticos, aproximar os alunos do 

professor e do objeto em estudo e, consequentemente, acarretaria numa participação mais 

efetiva dos alunos, em que entraríamos num discurso pedagógico apresentado por Orlandi 

(2001), como polêmico. No discurso polêmico, prevê-se a contrapalavra, expressão muito 

cara a Paulo Freire e pesquisadores que se orientam por seus princípios. 

Os acordos semânticos proporcionam as negociações estabelecendo uma ação 

pedagógica que desmistifica o caráter da posse da fala do professor e da própria pergunta-

resposta, pois valoriza além do discurso pedagógico uma exposição dialogada. Para uma 

possível ilustração, apresento um recorte da professora Gabriela, em que ela apresenta uma 

participação com seus alunos, e mesmo sendo uma leitura de texto, há um esboço de convite.  
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Apêndice B segmento1 a 9  

PROFESSORA GABRIELA ALUNOS 
A Sinara quer ler sobre o 
turismo? 

 

 O estado de SC, possui um território cheio de contrastes 
 Contrastes  
 Contrastes. A terra se contrapõe ao litoral de belas e 

praias,baias, enseadas e dezenas de ilhas, na arquitetura 
Arquitetura  
 Aquitetura, vários municípios mantem as construções 

típicas da época da colonização, enquanto a capital 
Florianópolis é uma das cidade de edifições 

Edificações  
 Edificações modernas e sofisticadas, marcadas pela forte 

presença dos jovens, dos esportes náuticos e  dos 
campeonatos de surf 

O que quer dizer que o estado 
de santa Catarina, possui um 
território cheio de contrastes? 

 

O que são contrastes?  
Contrastes  
 Coisas bonitas... 
Será?  

Neste recorte da professora Gabriela, eu apresento a interlocução estabelecida entre a 

professora e alunos, tentando abrir negociação sobre o objeto de estudo. O acordo semântico é 

manifestado quando percebemos não uma dialogicidade, mas uma tentativa de ter a 

participação do aluno; mas ainda é a professora Gabriela que vai selecionando as palavras.  

Após a solicitação da leitura proposta pela professora, vejo que há provocação da 

professora, fazendo com que os alunos participem a partir dessas falas: O que quer dizer que o 

estado de Santa Catarina, possui um território cheio de contrastes? O que são contrastes? 

Isso dá à ação pedagógica num aspecto de convite, no qual os alunos podem ser sujeitos e co-

responsáveis pelo conhecimento do objeto de estudo.  

Apêndice B segmento 53 a 74 

PROFESSORA GABRIELA ALUNOS 
La tem neve, muita neve no inverno. Eles precisam fazer, arquitetar as 
construções de acordo com o clima deles, e os colonizadores 
trouxeram essa, isso da Alemanha. Trouxeram como herança. Então 
nós temos aqui em Itapiranga várias casa tombadas que não podem 
ser demolidas em função da sua arquitetura. Certo. Então aqui fala 
que nós temos a arquitetura varios municípios que mantem da época 
da colonização. Nós temos um exemplo muito bonito na cidade de 
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Treze Tilhas. Treze Tilhas é uma cidade  aqui do meio oeste, quer 
dizer meio oeste de Santa Catarina que fica aqui, é uma cidade que 
mantem as casas nessa arquitetura germânica. Quer falar Artur? 
 ( não 

compreensível) 
Brasilite e amianto.  
 ....... 
Amianto sim  
Quero ver quem descobre que que é o amianto  
 Amiento?? 
Amianto  
 amianto 
Alguém procura a palavra brasilite  
Não sei se tem no dicionário  
Mas amianto deve ter  
O que que é brasilite?   
 ....... 
Como??  
Vamos ver do que que é feita a.....  
  
Amianto  
Alguém achou a palavra?  
 eu 
Você leia o que significa amainto  
 Substrato de 

cálcio e magnésio 
que previne 
poderosamente a 
ação do fogo 

Valendo-me de Orlandi (2001), durante todo o movimento de falar e ouvir da 

professora, de falar e ouvir dos alunos, por várias vezes, percebem-se perguntas apenas  que 

estariam estabelecendo uma interlocução. Esta autora nos apresenta como um discurso 

polêmico, em que o discurso está presente sob uma perspectiva particularizada dada pela 

professora e pelos alunos que procuram dar uma direção, sendo que a polissemia é controlada 

como: Quer falar Artur? Quero ver quem descobre que que é o amianto; Alguém procura a 

palavra brasilite; O que que é brasilite? Alguém achou a palavra? Você leia o que significa 

amianto. Todo esse movimento acontece na aula de Geografia, e remete a Libâneo (2001). Ele 

insere no movimento da prática social coletiva, de favorecer em todos os meios, o encontro do 

aluno com a matéria de estudo e garantir um efeito formativo desse encontro.  

Neste recorte da professora Gabriela, um acordo acontece concretamente e com esse 

procedimento, a professora proporcionou um questionamento, sem dar respostas, mas 
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convidando os alunos para que eles percebessem por si próprios, mediados pela professora o 

que vem a ser amianto e brasilite.  

As análises que realizei, levando em conta o “nicho” da Análise de Discurso da Linha 

Francesa, apontaram para discurso autoritário e pouco dialógico por parte do professor em 

relação aos seus alunos. Justamente partindo dessas duas categorias percebo outras “marcas” 

como a linguagem hermética (ORLANDI, 2001) e a formação de conceitos que tendem a se 

repetir e dos quais pouco ou nada se menciona sobre as fontes de onde o professor traz as 

informações e os conceitos.  

A proposta de utilizar tentativas de aproximar o conhecimento prévio, como forma de 

tornar mais próximo possível do cotidiano dos alunos, o objeto de conhecimento, na tentativa 

de facilitar assim, a formação e utilização de conceitos é reforçada quando Vygotsky (1998), 

afirma que o adolescente formará e utilizará um conceito com muita propriedade numa 

situação concreta. Acredito que esta dificuldade se dá, inclusive, pelo fato de muitas vezes os 

próprios professores utilizarem das linguagens técnicas ao invés de mediarem às dúvidas, 

levando o aluno a uma reflexão.  

No recorte da professora Manuela, apêndice C segmento 94 a 104, percebo que a 

professora até mostra no mapa mundi, mas os alunos não fazem nenhum questionamento 

devido à linguagem técnica.   

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
Essa relação campo cidade agora, olhando aqui pro nosso mapa 
mundi  

 

Então vamos dividir em três partes   
O primeiro, o segundo e o terceiro mundo   
No 1º mundo nós vamos enquadrar aqui o Canadá, EUA, a Europa 
Ocidental, a Austrália, mais o Japão. 

 

Como é que. Como é que era a atividade rural nesses países?  
Existe bastante tecnologia.  
Ou seja o nível de produtividade é bastante alto, então eles pegam 
uma pequena área e conseguem tirar bastante produção dessa 
pequena área  

 

E eles não tem la problema de preço de produto né que eu já 
expliquei pra vocês. 

 

Porque que la não da esse problema que acontece aqui com o leite  
O preço do leite uma hora ta la em cima outra outra ta la embaixo  
Por que la cada, cada família vai se dedicar a produzir tantos quilos 
de queijo, ela não pode produzir mais queijo por semana que ela 
esta destina a produzir  
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Numa relação com o objeto do discurso é que podemos derivar o critério da 

polissemia: haverá uma maior ou menor carga de polissemia de acordo com essa forma de 

relação. Orlandi (2001) também nos dá o exemplo de discurso lúdico: é aquele em que a 

reversibilidade entre interlocutores é total. No caso desta pesquisa, o professor leva o aluno a 

uma reflexão.  

Um olhar para esse recorte, se houvesse abertura de diálogo, à contrapalavra, no 

sentido de Paulo Freire, o professor poderia convidar o aluno a refletir sobre o efeito de 

sentido que a palavra “mundo”  provoca nas formulações. Ao permanecerem em silêncio os 

alunos, o segmento até reflete uma seqüência relativamente planejada, mas o questionamento 

é que a linguagem, como discurso, produz efeitos que nem sempre segue uma suposta 

“linearidade” (ORLANDI, 2001). 

Apêndice A Segmento 09 

PROFESSOR MÁRCIO ALUNO 
Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da Ásia. 
Encima dele faremos as características gerais, principalmente que corresponde a 
Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia como um todo, esse 
continente asiático que vos apresento aqui no mapa, ele é considerado o maior 
continente de todos em relação a extensão.  

 

Inicialmente, o professor Márcio começa a discutir sobre o conteúdo estudado, dá as 

coordenadas que a aula irá seguir: mapa político que nós vamos ter da Ásia. Encima dele 

faremos as características gerais. O que quero dizer explicitamente com isto é que a voz dos 

alunos fica silenciada pelo professor. E, discutindo reprodução de fala, questiono também a 

apreensão, ou não, a própria construção do conhecimento, ou não, que intermedie a formação 

de conceitos por parte dos alunos. O professor poderia apostar em conhecimentos prévios dos 

alunos, em sua memória histórica, ou como diz Paulo Freire, em sua “leitura de mundo”. 

Apêndice B segmento 118 a 121 

PROFESSORA GABRIELA ALUNOS 
Grande parte disso a gente já explicou né. A questão faça frio ou faça sol. Frio as 
serras. Faça sol faça verão. O litoral.  

 

Que seriam esses esportes radicais?  
Raftin, Cânon e praticas verticais?  
São esportes que se fazem a partir das alturas, a partir..por exemplo, ã nos 
canions 
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Apêndice C segmento 03 

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
Pessoal hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a relação campo cidade, 
lembra que a gente estudou sobre a relação espaço rural todo ele, depois a gente 
entrou no espaço urbano, agora nós vamos tentar estudar os dois juntos, e as 
relações que tem o urbano rural essa interface que tem eles 

 

Nestes dois recortes, da professora Gabriela e da professora Manuela, o que chama é o 

apelo à memória do aluno, relativo a aulas anteriores. Isso pode caracterizar-se como um 

convite à contrapalavra, mas fica só numa vaga promessa. A professora Gabriela diz: “Grande 

parte disso a gente já explicou né”; na fala da professora Manuela “lembra que a gente 

estudou sobre a relação espaço rural”; neste caso os alunos podiam não ter um 

conhecimento prévio, é considerável. E num segundo momento no recorte da professora 

Gabriela, induz os alunos a responderem a um questionamento evidente, além de manifestar 

uma confusão ao explicar o assunto, como recorte acima.  

Levamos em consideração a outra categoria de análise, “linguagem hermética”, que se 

baseia na especificidade dos conteúdos e termos técnicos da disciplina. Entretanto, o que 

percebo é que ao tentar uma nova explicação para as dúvidas e questionamentos dos alunos, 

os professores acabam utilizando uma linguagem tanto quanto ou mais hermética do que a 

que abordava o assunto num primeiro instante. 

O que indica o caráter hermético da linguagem do professor Márcio neste primeiro 

recorte, é que ele próprio sente a necessidade de se fazer entender, quando ele diz: certo, nós 

ia chegar lá. 

Apêndice A segmento 33 a 35 

PROFESSOR MARCIO ALUNOS 
Leste. Então o continente asiático está em três hemisférios: pela 
linha do Equador norte e sul e pelo meridiano de Greenwich 
teremos o hemisfério leste total, certo? 

 

 Circulo Polar Ártico 
passa no extremo 
norte 

Exato! Mais ao norte. Então o circulo polar ártico estaria mais ao 
norte, certo, nós ia chegar lá. Isso corresponde ao território. Isso 
vocês tem na apostila página?  

 

Mesmo quando o professor Márcio sente a necessidade de estar negociando com os 

alunos o sentido do termo, ele acaba caindo na armadilha do hermético. Este recorte indica 
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que o aluno, ao buscar um tópico que não tinha sido expresso pelo professor Marcio “Circulo 

Polar Ártico passa no extremo norte” é o professor Márcio quem faz a explicação “Exato! 

Mais ao norte. Então o círculo polar ártico estaria mais ao norte”, buscando negociar esse 

entendimento por parte do aluno. Além disso, após tentar a negociação com o aluno, o 

professor termina a fala, indicando que houve o entendimento: “nós ia chegar lá”, mas sequer 

questiona se houve ou não o entendimento, e passa logo ao próximo item. 

No recorte abaixo da professora Gabriela, ocorre um desvio de negociação através de 

um acordo semântico o que acaba não ocorrendo. Há uma abertura à contrapalavra de um 

aluno, este faz uma pergunta, mas a professora fala de um tópico fora de pauta. O que leva um 

professor a interagir assim? Não tenho resposta, mas só isso já mereceria uma pesquisa. 

Apêndice B segmento 132 a 134 

PROFESSORA GABRIELA ALUNO 
Fala Artur  
 Qual primeiro farol mais 

grande do mundo? 
Extrativismo. Extrativismo. A Daniela quer ler?  

O que a literatura estudada e apresentada nesta dissertação permite dizer é que ao 

entrecruzar os acordos semânticos, buscar algo que já foi discutido, algo que já foi mostrado, 

que já foi objeto de estudo de forma concreta e que pode ser resgatado em um determinado 

momento da ação pedagógica, possivelmente seja o caminho para uma aula em que a 

linguagem estaria constantemente produzindo conhecimento. Esta era a aposta de Paulo Freire 

e de tantos educadores que postulam uma educação com um forte componente político, num 

sentido amplo do termo, e que, nesta pesquisa, tem se mostrado ausente.  

Apêndice C segmento 03 

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
 Pessoal hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a relação campo 
cidade, lembra que a gente estudou sobre a relação espaço rural todo ele, 
depois a gente entrou no espaço urbano, agora nós vamos tentar estudar os 
dois juntos, e as relações que tem o urbano rural essa interface que tem eles 

 

Os acordos manifestados nesta aula são o resgate de algo que já foi visto “lembra que 

a gente estudou sobre a relação espaço rural todo ele, depois a gente entrou no espaço 

urbano”, um acordo estabelecido entre eles no momento da aula anterior, que serviu de 

negociação ao entendimento e, que neste momento foi aproveitado para renegociar com os 
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alunos através de um feedback, permitindo possivelmente um entendimento através da 

recordação de uma aula anterior.   

Neste segmento deste capítulo, aparecem 09 excertos das aulas, nos quais, em 06, não 

se registra a contrapalavra do aluno. Quando aparece, responde ao professor. Nenhuma 

manifestação propositiva pode ser encontrada, isso em todas as aulas transcritas para esta 

dissertação. 

No segmento seguinte, falo do discurso autoritário. Já pode ser visto neste primeiro 

segmento, mas aqui me detive em olhar o aluno em sua ação pela palavra. 

5.2 DISCURSO PEDAGÓGICO AUTORITÁRIO 

Os sujeitos interpretados nesta pesquisa são atravessados por discursos pedagógicos. 

Os discursos dos professores, quando estão na escola e falam sobre ela, há formação de 

autoridade. E Charaudeau (2006) define autoridade em uma reflexão nos planos epistêmico 

(sobre as condições de aceitabilidade não-vericondicionais dos enunciados), interpessoal 

(sobre a manifestação e efeitos sobre a interação das posições superiores/inferiores dos 

interactantes) e influência social (sobre o poder no discurso). 

Neste trabalho de interpretação de autoridade no discurso pedagógico foi considerado 

o fato de que a autoridade nos deixa marcas que se caracterizam, pela ausência de diálogo, 

pela impossibilidade de interlocução e a falta de interação. Se esses três elementos não fazem 

parte da ação pedagógica, então não há como fugir desta forma explícita de se definir 

autoritarismo discursivo do professor. 

O discurso autoritário, em que o falante impõe seu conhecimento enciclopédico sobre 

o ouvinte, geralmente sem lhe dar oportunidade de responder ou questionar, já foi denunciado 

por Paulo Freire com a expressão “educação bancária”. É importante notar que o discurso 

autoritário não tem nada a ver com o discurso dominante, já que mesmo pessoas sem poder 

nenhum podem ser extremamente autoritárias (ORLANDI, 2006). 

 Para haver diálogo há necessidade dos sujeitos interagirem, “[...] é necessário que, na 

situação educativa, educador e educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes, 

mediatizados pelo objeto cognoscível que buscam conhecer” (FREIRE, 1977, p. 28). 

Para Orlandi (2001, p. 24), o discurso pedagógico autoritário “[...] é o que tende para 

paráfrase e em que se procura conter a reversibilidade, em que a polissemia é contida e em 
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que o objeto do discurso fica dominado pelo próprio dizer”. Este discurso é muito presente na 

ação pedagógica, pelo que os professores ainda se sentem os donos da palavra e os alunos são 

vistos como subordinados a este domínio. O professor Márcio manifesta isso no apêndice A 

segmento 09.  

PROFESSOR MÁRCIO ALUNO 

Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da 
Ásia. Encima dele faremos as características gerais, principalmente que 
corresponde a Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia 
como um todo, esse continente asiático que vos apresento aqui no mapa, 
ele é considerado o maior continente de todos em relação a extensão. Ta, 
ele seria o maior do mundo, ta, posteriormente vem a América, vem a 
África, América e depois a Europa, sendo que possui aproximadamente 
44 milhões de Km², ou seja, tem uma grande dimensão. Ela é composta 
por países de diversos tamanhos, ta, temos aqui parte da Rússia, da 
China e a Índia e a Arábia Saudita como os maiores paises, porem nós 
temos os menores que corresponde a Cingapura que fica no Sul do país 
da Malásia... 

 

Nesta perspectiva Libâneo (2001) sustenta a idéia de que a escola, na perspectiva 

liberal, tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo 

com as aptidões individuais. Naquela predominava a autoridade do professor que exigia 

atitude receptiva dos alunos e impedia qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O 

professor transmitia o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, e a disciplina imposta 

era o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. Isso acaba acarretando o 

afastamento dos sujeitos do processo ensino-aprendizagem. A materialidade lingüística deste 

segmento aponta para uma posição sujeito próxima disso.  

Esta prática é intitulada por Freire (1981) de “Educação Bancária”,como já disse 

acima, na qual o professor deposita e transfere conhecimentos e os alunos apenas recebem 

dificultando o objeto da interlocução.  

A transcrição abaixo do professor Márcio apêndice A segmento 09 explica um pouco 

do que contextualizamos anteriormente, e dá uma visão maior para o leitor: 

PROFESSOR MÁRCIO ALUNO 

Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da 
Ásia. Encima dele faremos as características gerais, principalmente que 
corresponde a Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia 
como um todo, esse continente asiático que vos apresento aqui no mapa, 
ele é considerado o maior continente de todos em relação a extensão. Ta, 
ele seria o maior do mundo, ta, posteriormente vem a América, vem a 
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África, América e depois a Europa, sendo que possui aproximadamente 
44 milhões de Km², ou seja, tem uma grande dimensão. Ela é composta 
por países de diversos tamanhos, ta, temos aqui parte da Rússia, da 
China e a Índia e a Arábia Saudita como os maiores paises, porem nós 
temos os menores que corresponde a Cingapura que fica no Sul do país 
da Malásia. Temos uma grande diversidade cultural, econômica, política 
dentro desse próprio continente. Seria um continente que possui uma 
estrutura sólida, ela tem uma grande diversidade. Aonde temos pontos 
aonde destacam com maior grau de riquezas e temos algum ponto aonde 
vamos ter grau de pobreza. Por exemplo, é nesse continente que nós 
vamos ter o Japão, segunda maior potencia mundial, perdendo para os 
EUA que fica na América e depois vem a Alemanha que está em terceiro 
lugar na Europa. Então seria dentro dos países o que maior destaque tem 
em todos os países do continente asiático. Posteriormente a isso nós 
vamos ter também Camboja no sudeste asiático, Bangladesh do sul da 
Ásia que seriam um dos países mais pobres do mundo ta. No continente 
americano nós vamos ter o Haiti e no continente asiático então seria 
Camboja e Bangladesh com maior grau de dificuldade... 

Neste recorte da transcrição do professor Márcio, o mesmo falou aproximadamente 15 

minutos sem haver negociações com os alunos. O recorte mostra uma linguagem carregada, 

técnica, ressentindo-se, em vários momentos, na fala do professor acordos que possibilitem 

uma possível negociação com os alunos.  Como o sujeito interpretado nesta pesquisa é o 

discurso pedagógico, é importante lembrar que há silenciamento. Para Orlandi (2001) ocorre 

falta de interlocução, os professores falam, os alunos ouvem, há o silenciamento. Eni Orlandi 

define “silenciamento” como a “política do silêncio”, ou seja, é como se dá a relação entre o 

dito, o poder dizer, ou não poder dizer. Nesta pesquisa, o silenciado é o aluno, em que 

percebemos em alguns momentos como: apêndice A segmento 09, 45; apêndice C segmento 

138 a 148. 

A interpretação dos silenciamentos no discurso pedagógico foi considerada pelo fato 

de que o silêncio não deixa marcas formais e, por isso, foi observada na linguagem verbal, 

através de uma análise discursiva histórica e crítica da educação. 

O professor Marcio supõe dominar o conteúdo, contudo apaga a fala do aluno. O 

professor pode se empolgar em sua explanação para mostrar domínio, sem parar para refletir 

se o aluno está acompanhando ou não e, consequentemente o seu saber ocorrendo um 

distanciamento da razão de ser do objeto e se identifica apenas o texto, um monólogo. Ou ao 

menos interromper a exposição e dialogar sobre o que estava em desenvolvimento naquela 

aula, naquele momento. 

Orlandi (2001) diz que discurso autoritário é o que tende para paráfrase contendo 

polissemia, ou seja, por falar “sobre” as coisas e não “das” coisas. A valorização da 
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uniformidade confirmando o já dito, seja com palavras (via paráfrases) seja como mera 

repetição. A repetição, numa relação com a educação bancária de Paulo Freire, faz pensar na 

memória metálica de que fala Orlandi (2001). Nesta pesquisa, a memória metálica se reflete a 

saberes “congelados”, refletidos a outros. 

Libâneo (2001) estabelece uma distinção entre pedagogias como a “liberal” e a 

“progressista”.  Na liberal o papel da escola consiste na preparação individual e moral dos 

alunos para assumir papel na sociedade, enquanto a progressista defende a ideia de “aprender 

fazendo”, portanto, centrada no aluno valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a 

descoberta, o estudo do meio natural e social, etc, levando em conta os interesses do aluno. Os 

conteúdos são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e 

repassados ao aluno como verdades. Os métodos baseiam-se na exposição verbal da matéria e 

o relacionamento predomina a autoridade na idéia que o ensino consiste em repassar os 

conhecimentos. Pode-se depreender disso que a pedagogia liberal se volta mais para 

conteúdos, enquanto a progressista teria um componente mais político, mais crítico.  

Apêndice A segmento 10 a 15 

PROFESSOR MÁRCIO ALUNO 
Ta entendido?  
 Sim 
Muito bem! Vamos lá, marcam ai.   
 Ruídos de 

material 
Eu vou passar pra vocês agora, fazem na folha embaixo os pontos que 
quero que saibam para depois fazer a localização no mapa. Se vocês 
quiserem por numa folha separada podem colocar também. 
Então podem colocar assim: características gerais da Ásia  

 

Este recorte permite-nos perceber o que foi comentado anteriormente. O professor 

Márcio apropria-se da palavra, na manifestação de sua possível representação do que seja ser 

professor de Geografia, é ele quem domina o conhecimento. É ele quem dá o direito de o 

aluno poder participar. O professor Márcio inicia sua ideia: “Então podem colocar assim: 

características gerais da Ásia”. Como estavam estudando este assunto, o professor poderia 

estar convidando e, desta forma, poderiam estar buscando ou provocando nos alunos uma 

busca por si próprios, as características, de acordo com o conhecimento já adquirido. 

Quando Márcio diz “Ta  entendido?” o que nos chama a atenção é a não negociação 

que o professor estabelece com os alunos. Isso  aponta uma negociação autoritária, em que em 



 65 

sua fala nem sequer questiona os alunos, apenas diz: Ta entendido? ou pode ser uma tentativa 

de finalizar um assunto e passar para outro tópico. 

Além desses aspectos gerais dos acordos semânticos, há recortes que analisamos que 

mostram em relação a esta categoria, o uso de paráfrases, que é bastante comum na ação 

pedagógica dos professores, com o objetivo de procurar negociar alguns conteúdos e assuntos 

ou até termos técnicos. Charaudeau (2006) nos apresenta paráfrase como uma relação de 

equivalência entre dois enunciados, um deles podendo ser ou não reformulação do outro. 

Orlandi (2001) argumenta como paráfrase em que todo dizer há sempre algo que se mantém, 

isto é, o dizível, a memória. 

Apêndice A segmento 31 a 37 

PROFESSOR MÁRCIO ALUNOS 
Então podemos dizer que o continente asiático está totalmente em que 
hemisfério?   

 

 Leste 
Leste. Então o continente asiático está em três hemisférios: pela linha 
do Equador norte e sul e pelo meridiano de Greenwich teremos o 
hemisfério leste total, certo? 

 

 Circulo Polar 
Ártico passa no 
extremo norte 

Exato! Mais ao norte. Então o circulo polar ártico estaria mais ao 
norte, certo, nós ia chegar lá. Isso corresponde ao território. Isso 
vocês tem na apostila página?  

 

 34 
Ta entendido?  

O que analiso nesta fala do professor Márcio é que ele tentou explicar a localização 

geográfica da Ásia pelas linhas imaginárias da Terra, fazendo um convite de participação aos 

alunos. Mas aqui não quero ressaltar o convite de participação e sim a caracterização de 

paráfrase, ou seja, o professor parece estar negociando consigo próprio o significado e o 

sentido do que está sendo abordado. Esta forma de negociação deixa dúvida quanto ao 

entendimento ou não do que realmente significam as caracterizações definidas pelo professor. 

O único momento em que consigo definir uma caracterização efetiva é quando o 

professor Márcio diz: está em três hemisférios: pela linha do Equador norte e sul e pelo 

meridiano de Greenwich teremos o hemisfério leste, a caracterização fica clara pela relação 

Linha do Equador e Meridiano de Greenwich. Que efeitos de sentidos os alunos poderiam 

construir de termos como hemisfério? Qual o sentido de “linha”?  
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Outro aspecto relevante é quando o professor Márcio fala: Então podemos dizer que o 

continente asiático está totalmente em que hemisfério?  Ele simplesmente passa a localização 

no mapa, como se fosse de conhecimento anterior do aluno e ao mesmo tempo o professor 

Márcio se expressa: Ta entendido? conseguindo com um ar de autoridade, definir uma 

localização efetiva, isto pode no máximo caracterizar então mais uma paráfrase.  

Este segundo segmento da análise mantém estreita ligação com o primeiro. A opção 

foi olhar primeiro a palavra do aluno, como possibilidade da contrapalavra. Agora, olhei o 

professor. Nestes excertos trazidos à análise manifesta-se o predomínio  da palavra do 

professor. Como explicitado por Orlandi (2001), vejo nisso um indicio de discurso autoritário. 

Por sua vez, este discurso mantém filiações discursivas com o que Paulo Freire denomina 

“educação bancária”, já várias vezes mencionadas. 

Haveria a possibilidade de esse tipo de manifestação lingüística apontar um discurso 

não autoritário? Talvez seja possível, mas só nova pesquisa, em outras condições de 

produção, poderia responder.  

5.3 DISCURSO DA GEOGRAFIA DO PROFESSOR 

Nos últimos anos, as sucessivas discussões sobre o processo de aprendizagem, com 

base nas teorias construtivistas e sócio-construtivistas, possibilitaram que os educadores 

tomassem várias posições em relação ao fazer pedagógico, em relação ao que se ensina e 

como se ensina. A Geografia não fica fora desse movimento. 

Ao tratar de aprendizagem, esperam-se discussões acerca de mudanças nos conteúdos 

escolares, mas o enfoque dessa parte trará tendências da Geografia, buscando apresentar 

diálogo entre a ciência geográfica e recortes dos segmentos de aula analisados. Nesta 

perspectiva, surge a necessidade de se investigar, o saber-fazer em Geografia, ou seja, a 

capacidade de aplicação dos saberes geográficos nas atividades escolares. 

Essa idéia confirma que, para muitos a Geografia é uma área do conhecimento escolar 

que tem como objetivo apenas fornecer informações e que não há necessidade de desenvolver 

um raciocínio estratégico para aprendê-la. Para fazer esta análise, cabe resgatar algumas 

reflexões realizadas por Yves Lacoste (1998) que compõem parte da história do pensamento 

geográfico. Um dos principais questionamentos de Lacoste é em relação à Geografia escolar, 

a qual determinou “Geografia dos Professores”, refere-se ao fato de essa disciplina estar 
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centrada na memória e na informação. Lacoste deixa pistas para entender como “memória 

metálica” (ORLANDI, 2001). Isso percebemos no apêndice A, segmento 09.  

 

PROFESSOR MÁRCIO ALUNO 

Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que nós vamos ter da Ásia. 
Encima dele faremos as características gerais, principalmente que corresponde a 
Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia como um todo, esse 
continente asiático que vos apresento aqui no mapa, ele é considerado o maior 
continente de todos em relação a extensão. Ta, ele seria o maior do mundo, ta, 
posteriormente vem a América, vem a África, América e depois a Europa, sendo 
que possui aproximadamente 44 milhões de Km², ou seja, tem uma grande 
dimensão. Ela é composta por países de diversos tamanhos, ta, temos aqui parte 
da Rússia, da China e a Índia e a Arábia Saudita como os maiores paises, porem 
nós temos os menores que corresponde a Cingapura que fica no Sul do país da 
Malásia. Temos uma grande diversidade cultural, econômica, política dentro 
desse próprio continente. Seria um continente que possui uma estrutura sólida, 
ela tem uma grande diversidade. Aonde temos pontos aonde destacam com maior 
grau de riquezas e temos algum ponto aonde vamos ter grau de pobreza. Por 
exemplo, é nesse continente que nós vamos ter o Japão, segunda maior potencia 
mundial, perdendo para os EUA que fica na América e depois vem a Alemanha 
que está em terceiro lugar na Europa. Então seria dentro dos países o que maior 
destaque tem em todos os países do continente asiático. Posteriormente a isso 
nós vamos ter também Camboja no sudeste asiático, Bangladesh do sul da Ásia 
que seriam um dos países mais pobres do mundo ta. No continente americano 
nós vamos ter o Haiti e no continente asiático então seria Camboja e Bangladesh 
com maior grau de dificuldade... 

 

Para entender um pouco mais desse processo de transformação e mudanças tanto na 

área da Educação como na Ciência Geográfica que interferiu e continua interferindo na ação 

pedagógica e, mais especialmente, no papel do professor, faremos um pequeno resumo da 

evolução dessas tendências. 

Conforme apêndice A do professor Márcio linha 09 a cultura tradicional de sala de 

aula, ainda muito presente, vem desde muito tempo, sofrendo várias críticas. O autoritarismo 

e o reducionismo, características dessa cultura que valoriza a memorização dos conteúdos, 

juntamente com o domínio e retenção da fala por parte do professor (ORLANDI, 2006), é 

apenas uma das manifestações. 

Fazendo uma linha de pensamento vinculando a escola tradicional temos os seguintes 

aspectos: para a Análise de Discurso, Orlandi (2006) nos apresenta o discurso autoritário, 

Yves Lacoste (1998) traz a Geografia dos Professores, centrada na memória e na informação, 

Libâneo (2001) nos mostra a pedagogia liberal tradicional, numa apresentação moral e 

intelectual. Citamos também Tardif (2002) no que se refere ao mentalismo, é que o saber dos 
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professores é um saber social. No recorte do apêndice A do professor Márcio linha 09, mostra 

o que discutimos anteriormente.  

Nas três análises apresentadas, o professor Márcio sustenta um discurso centrado no 

professor, na pressuposição de que o aluno não possui saber histórico, mais próximo da 

memória histórica suficiente para acompanhar a sua explanação. Talvez por isso, esquece de 

interpelar os alunos sobre possíveis conhecimentos prévios. Mas pensar a aula Geografia 

como uma disciplina que ensina a memorizar informações contraria autores como Libâneo 

(2001), numa perspectiva da análise crítica de conteúdos. Se analisar em alguns recortes da 

professora Manuela, podemos ver que ela utiliza a participação dos alunos durante sua aula, 

conforme segue apêndice C, segmento 24 a 32, numa representação de quem tem outra 

compreensão do que seja ensinar e nos apresentando a renovação da ciência geografia, como 

denominamos de Geografia Crítica.   

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
Qual é a atividade predominante aqui no nosso espaço rural  
 É a agricultura 
É do setor??  
 Agropecuário 
Setor primário  
Na cidade quais o setor que nos temos que ter predominante aqui?  
 Secundário 
O que é o setor secundário?  
 Pega matéria prima 

e transforma 

Pensar pedagogicamente os saberes geográficos numa perspectiva metodológica e 

significativa para os alunos implica desenvolver ações que reestruturem os conteúdos, inovem 

os procedimentos e estabeleçam os objetivos. Desse modo, considera-se que a prática 

educativa da construção de conceitos, atitudes e procedimentos, socialmente, no grupo 

familiar ou na escola, se faz considerando o conhecimento prévio do aluno, participando do 

processo de aprendizagem.  

A professora Gabriela sinaliza a participação de seus alunos e a professora Manuela 

também aproveita um conhecimento prévio dos alunos, numa participação e negociação 

assídua em quase toda sua aula. Essa explicação fica assim caracterizada pelas várias 

maneiras de negociação conseguidas ou realizadas através dos acordos utilizados pelas 

professoras.  
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Tanto o livro didático para uma leitura, quanto um caderno, um mapa, permitem aos 

alunos a identificação por eles próprios, da possibilidade de identificação de uma localização 

geográfica em um país, estado e município, proporcionando um entendimento além daquele 

conceitual a que está acostumado, isto é, um conceito que vem elaborado, pronto. Na verdade, 

esses conceitos também fazem parte da aula. No recorte abaixo, podemos verificar essas 

práticas.  

Apêndice B segmento 01 e 02 

PROFESSORA GABRIELA ALUNOS 
A Sinara quer ler sobre o turismo?  
 O estado de SC, possui um 

território cheio de contrastes 

Apêndice C segmento 305 a 308 

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
Pega um lápis bem ligeiro   
Ó eu  coloca aqui uma palavra e vocês tem que colocar o 
que que vocês pensam da cidade sobre isso  

 

Entenderam pessoal?  
Eu vo colocar uma palavra e vocês vão tenta imaginar 
uma coisa a aqui da cidade, ó quando eu coloca aqui ó 
flor pensa numa flor pra cidade 

 

 Rosa  

Apêndice C segmento 94 

PROFESSORA MANUELA ALUNOS 
Essa relação campo cidade agora, olhando aqui pro 
nosso mapa mundi  

 

Assim, o professor define seus objetivos, estrutura os conteúdos, conceitos e parece 

conhecer os seus alunos, e supõe ser mais fácil perceber e criar condições para que ocorra de 

fato uma aprendizagem significativa. Desse modo, talvez considere que a aula tem uma 

função, pois é o momento no qual se pode organizar o conhecimento e o pensamento do 

aluno, a partir de atividade de aprendizagem. Contudo, nem todas as ações docentes garantem 

aprendizagem para todos. A interação, a negociação podem ser caminhos para que a aula de 

Geografia, no meu caso, não seja só do professor. Seria preferível pensar em comunidades 

discursivas que podem reunir profissionais que ministram aulas desta disciplina. 
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A AD permitiu-se que, como também professor de Geografia construísse uma 

fundamentação teórica e metodológica em conceitos como: sujeito, discurso, formação 

discursiva, entre outros, por meio de atividades de interpretação, textos, falas e imagens. Esse 

processo se construiu numa linguagem específica, mesclada com uma linguagem geográfica 

numa tentativa de compreender, pelas aulas, o que se passa neste universo escolar. O que 

percebo é que a aula de Geografia poderia, pela linguagem, pela dialogia, ultrapassar a 

memória metálica, ou pô-la em incertezas. 

O que discuti neste segmento já pode ser percebido pelo leitor nos segmentos 

anteriores. Neste, trouxe autores que falam dessa possível vinculação do conteúdo de uma 

disciplina, aqui a Geografia, ao domínio exclusivo do professor, que nem sempre corresponde 

ao que a comunidade discursiva, científica, reconhece como pertinente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho que ora concluo permitiu uma compreensão incipiente para este 

pesquisador num campo no qual mergulhou nos últimos três anos - a educação, investigando a 

respeito dos processos que têm permeado a aula de Geografia e a produção do conhecimento. 

Além disso, mergulhei num campo igualmente novo para mim, a Análise de Discurso. Por 

trabalhar no ensino, alguns autores já tinham sido vistos em formação continuada, mas os que 

trouxemos neste trabalho, permitiram novas compreensões, que espero o leitor tenha notado. 

É relevante registrar que as questões postas têm estado presentes nas discussões dos 

eventos ligados à educação em geral e aos eventos ligados à Geografia, em particular, os quais 

têm envolvido especialmente profissionais do ensino superior ligados ao ensino fundamental 

e médio; quer seja nestes espaços, seja no âmbito do poder instituído, quer seja no âmbito dos 

fóruns promovidos por entidades. Percebo hoje que o papel da linguagem e as implicações 

discursivas escapam às pautas da formação do professor. 

Com estas colocações iniciais desejo destacar que a pesquisa apontou para algumas 

discursividades nas culturas de sala de aula analisadas. 

Durante este trabalho utilizei olhares e, da confluência deles posso inferir que um 

“olhar de dentro” deste contexto me permitiu realizar uma análise reflexiva do processo de 

construção do professor de Geografia. Apesar desses professores fazerem parte de formação 

continuada com freqüência, promovido pelo município ou pela rede estadual, as aulas 

assistidas, transcritas nesta pesquisa deixam dúvidas se esses professores acompanham a 

evolução que a ciência geográfica sofreu nos últimos tempos. Deixam dúvidas também quanto 

ao próprio plano da aula, ainda que reconheço o esforço em privilegiar conteúdos previstos 

para a disciplina. 

A ciência geográfica vem acompanhando o movimento da educação de uma maneira 

geral, de uma educação mais monológica centrada no professor. Nos cursos de formações tem 

sido orientada para uma educação mais dialógica, mais participativa, mais de construção e 

interação com outras disciplinas, mas que nesta pesquisa ainda se mostra um discurso muito 

autoritário e centrado no professor com esparsos indícios de ouvir a voz do aluno.  

Quanto à metodologia, é importante ressaltar a importância de se ouvir os sujeitos da 

pesquisa, nesse caso o professor de Geografia. Esse profissional ainda não tinha sido objeto 

de estudo dentro das pesquisas da linha de discurso e práticas educativas. Convém salientar 

que, apesar dos vários instrumentos que foram usados como foi descrito na introdução, 
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algumas coisas se repetiram ao longo dos diferentes instrumentos, entre elas uma 

compreensão da Geografia ainda numa forma muito centrada na disciplina, numa perspectiva 

muito disciplinar, e não numa perspectiva interdisciplinar como poderia se esperar, mas no 

caso não aparece.  

Como as aulas foram gravadas, e como alguns profissionais conheciam o pesquisador, 

tomamos certo cuidado com a erudição e de não fugir do campo da Geografia naquele 

momento. Vale salientar também que nenhum dos três sujeitos, ao iniciarem suas aulas, faz 

uma contextualização no conteúdo a ser trabalho naquele dia, relacionado a conteúdos 

anteriores ou o conteúdo de outras disciplinas.  

Já na análise das aulas apropriei-me do que dizem os teóricos desta pesquisa 

aproximando Orlandi, que fala do campo da linguagem e discurso, com Libâneo, 

representante da psicologia, cuja essência está na aprendizagem e com Tardif, que fala e 

reflete sobre os saberes docentes e na formação profissional, relacionando seus dizeres com a 

dos professores entrevistados.  

Minha maior intenção foi compreender a discursividade dos professores no que  

implica para a aula da Geografia. Mas o que é essa discursividade? A primeira sinalização é 

que as aulas analisadas não têm sujeito no sentido discursivo, ou seja, o professor não fala, ele 

não convida o aluno à participação, à interação. Essa discursividade caracteriza uma 

linguagem hermética, extremamente técnica, mas o professor não abre espaço pedagógico de 

complementação para que o aluno possa entender isso. O aluno vai acumulando informações, 

mas não se vê problematizando essa informação com os professores.  

Outro ponto a destacar é que o professor aposta muito no ponto de vista de um 

discurso que Orlandi (2006) chama de memória metálica, a memória que está cristalizada no 

sujeito e não relaciona os saberes da Geografia à memória histórica, à memória política do 

sujeito.  

Muitos entraves aparecem relacionados e manifestados na ação pedagógica dos 

professores. A esse respeito destaco pontos de uma ação pedagógica impregnada por uma 

cultura tradicional, trazendo ao meu olhar uma prática discursiva autoritária. Por outro lado, 

percebo um contraponto e uma ambigüidade no discurso dito dialógico.  

Ao finalizar esta pesquisa, pude refletir sobre uma questão relacional, dialógica ou não 

dialógica ligado à aula da Geografia, mas que me faz pensar que essas práticas podem 

também estar acontecendo em outras áreas do conhecimento e ai está a relevância da pesquisa 

e a contribuição modesta que  posso deixar.  
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Mas de todas as descobertas deste trabalho causa-me certa estranheza que numa região 

onde os professores se situam, que é conhecida como uma região de lutas sociais, políticas 

intensas e esse papel político do professor como negociador de conhecimento acaba não 

aparecendo nessas aulas. E na presença do pesquisador deixa dúvida, ou porque isso vem de 

práticas anteriores pelos saberes experienciais conforme Tardif.  

Pelos dados da pesquisa apresentado, tive abertura para possibilidades de outras 

pesquisas: ao observar os alunos, qual a reação deles nas aulas de Geografia? Ou uma 

pesquisa documental que analisasse os manuais e livros de Geografia, e se esses livros de 

Geografia do professor também estabelecem o convite para que o professor abra diálogos com 

os alunos? Ou os próprios manuais estariam também eles numa linguagem autoritária, 

monológica?  

Não é momento de responder a essas perguntas. Convido o leitor a partilhar dos meus 

questionamentos, quem sabe num próximo projeto, ou num artigo derivado desta pesquisa e 

deste texto. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Professor Marcio 
 

 Professor Marcio Alunos 
1 A divisão política da Ásia, tá. Aonde isso aqui...  
2  Risos dos alunos 
3 A posição geográfica política da Ásia. Mas inicialmente 

eu quero trabalhar com vocês... ãããã... a posição 
estratégica. Para isso nós eu vou dar (não entendi) pra 
vocês 

 

4  Eba 
5 E depois entrego a prova pra vocês  
6  Ruídos dos alunos 
7 Isso aqui vocês já pegam o material de vocês já podem 

pegar régua, já podem pegar lápis e lápis de cor não tem 
necessidade, mas é régua pra começar a fazer o trabalho 

 

8  Ruídos dos alunos pegando 
material  

9 Esse é o mapa físico então, perdão o mapa político que 
nós vamos ter da Ásia. Em cima dele faremos as 
características gerais, principalmente que corresponde a 
Ásia propriamente dita. Então se nós pensarmos a Ásia 
como um todo, esse continente asiático que vos apresento 
aqui no mapa, ele é considerado o maior continente de 
todos em relação a extensão. Ta, ele seria o maior do 
mundo, ta, posteriormente vem a América, vem a África, 
América e depois a Europa, sendo que possui 
aproximadamente 44 milhões de km², ou seja, tem uma 
grande dimensão. Ela é composta por países de diversos 
tamanhos, ta, temos aqui parte da Rússia, da China e a 
Índia e a Arábia Saudita como os maiores paises, porem 
nós temos os menores que corresponde a Cingapura que 
fica no Sul do país da Malásia. Temos uma grande 
diversidade cultural, econômica, política dentro desse 
próprio continente. Seria um continente que possui uma 
estrutura sólida, ela tem uma grande diversidade. Aonde 
temos pontos aonde destacam com maior grau de 
riquezas e temos algum ponto aonde vamos ter grau de 
pobreza. Por exemplo, é nesse continente que nós vamos 
ter o Japão, segunda maior potencia mundial, perdendo 
para os EUA que fica na América e depois vem a 
Alemanha que está em terceiro lugar na Europa. Então 
seria dentro dos países o que maior destaque tem em 
todos os países do continente asiático. Posteriormente a 
isso nós vamos ter também Camboja no sudeste asiático, 
Bangladesh do sul da Ásia que seriam um dos países 
mais pobres do mundo ta. No continente americano nós 
vamos ter o Haiti e no continente asiático então seria 
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Camboja e Bangladesh com maior grau de dificuldade. 
Outro fator que nós vamos ter como característica geral 
do continente asiático, nós podemos que aqui no Oriente 
Médio corresponde então como um grande grau de 
produção de petróleo, ou seja, é uma parte muito bem 
requisitada pelos países capitalistas dominantes como 
EUA, o próprio Japão, Alemanha no objetivo de tentar 
encontrar maior quantidade de riqueza para seu país. Por 
isso nós tivemos aqui na região do golfo Pérsico a Guerra 
do Golfo Pérsico que foi um dos conflitos armados 
capitalismo em busca de petróleo, né, que é um dos 
pontos muito positivo e nos destaca aqui principalmente 
o país Arábia Saudita localizado nessa península 
Arábica. A Arábia Saudita seria um país principal. 
Temos que saber também que é na Arábia Saudita onde 
vamos ter na parte física o deserto da Arábia. Então aqui 
nós temos um deserto. Falando em deserto temos o da 
Mongólia é um ponto onde caracteriza uma base física 
aonde temos uma pequena diversidade de povoamento. 
Então nós podemos dizer assim que é um continente com 
grandes diversidades ta, possuímos dentro de climas 
também uma diversidade, temos também dentro da 
vegetação e da própria estrutura econômica, social e 
política, então nós temos já uma diversidade cultural que 
nós temos aqui. Temos o país mais populoso do mundo 
que é a China, onde ocorreu as olimpíadas né. Então 
temos a China como um destaque, ainda temos um país 
que corresponde ao sistema socialista que é a Coréia do 
Norte ta, que seria mais um fator dentro desse continente. 
Temos Cingapura menor país e 100% urbanizado, não há 
zona rural nesse país, ta, ele é 100% urbano. Nós temos 
varias ilhas como Indonésia, Brunei, Filipinas, Taiwan, o 
próprio Japão, nós temos aqui a região do Timor Leste né 
que corresponde a toda Indonésia e também temos varias 
penínsulas né, nós temos a península da Tailândia, 
península Indiana, a península Arábica e nós vamos ter a 
península Coreana, então varias penínsulas vamos ter 
aqui. Nós temos ao norte que vai fazer limites com a 
América pelo estreito de Gibraltar, estreito de Bering 
perdão, estreito de Gibraltar é na Europa, estreito de 
Bering aonde vai fazer limites com o Alasca na América, 
então seria o território russo. Dentro de uma localização 
precisa nós podemos dizer assim que o continente 
asiático o maior oceano que os banha seria o oceano 
Pacífico né, vai banhar as terras da parte leste do 
continente ta, pegando território da Rússia, das Coréias, 
do Japão, todas as ilhas das partes insular asiática e 
descendo então para a região do Vietnã e onde a partir 
dali integra o oceano Índico. Ao sul do continente vamos 
ter o oceano Índico que banha a península indiana, 
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arábica, nós vamos ter a parte oeste do sudeste asiático, 
além disso nós vamos ter o mar da Arábia que vai 
caracterizar para a entrada do golfo de Omã e Pérsico, 
que são dois golfos que temos na península arábica. Nós 
temos o mar Vermelho que também faz limites 
territoriais que faz fronteira com o continente africano. 
Nós temos o golfo de Aden que vai fazer limites com a 
Somália e o Iêmen que já vimos também. Temos o golfo 
de Bengela que vai banhar a parte leste da Índia pegando 
o oeste de Niamna e o sudeste de Bangladesh. Nós 
também vamos ter o mar da China que seria no sul da 
China fazendo limites com as Filipinas. Nós vamos ter o 
golfo de Tonquin que vai pegar a costa do Vietnã como 
outro ponto. Nós temos o mar da China oriental que vai 
estar totalmente no lado oriental chinês acima da 
península de Taiwan. Nós vamos ter aqui o mar do Japão 
que vai limites entre as Coréias, Rússia com a península 
japonesa. Nós temos aqui na região de Pequim, capital da 
China vamos ter  o mar amarelo, ta, como outro ponto e 
aqui vamos ter nessa península da Federação Russa o 
mar de Octof, ta, que seria outra ligação que vamos ter. 
Mais ao norte vamos ter com o estreito de Bering que faz 
limites com a península de Capzancá na Rússia e ao 
norte é banhado pelo mar glacial Ártico. Ai vamos ter as 
fronteiras pelos montes Urais entre a Europa e a Ásia. O 
mar Cáspio que vai fazer limites territoriais. Nós vamos 
ter o leste europeu entre a Geórgia, Armênia e Azerbaijão 
com o Oriente Médio. Temos o mar Negro que faz 
também fronteiras. A Turquia pelo mar e estreito de 
Bósforo que vai ligar a Turquia asiática com a Turquia 
européia e o próprio mar Mediterrâneo que vai formar a 
chamada Ásia Menor que corresponde principalmente 
pelo país da Turquia. Essa seria a localização geográfica.  

10  Tosse de aluno 
11 Ta entendido?  
12  Sim 
13 Muito bem! Vamos lá, marcam ai.   
14  Ruídos de material 
15 Eu vou passar pra vocês agora, fazem na folha embaixo 

os pontos que quero que saibam para depois fazer a 
localização no mapa. Se vocês quiserem por numa folha 
separada podem colocar também. 
Então podem colocar assim: características gerais da 
Ásia  

 

16  Aluno pergunta, mas não 
tivemos entendimento (voz 
baixa) 

17 Isso aqui no canto. Características gerais da Ásia. Podem 
por assim. Podem por o primeiro item: Maior continente 
do mundo. Maior continente do mundo. Agora é com 
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vocês a brincadeira Quais são as linhas imaginárias que 
cortam o continente asiático? 

18  Circulo Polar Ártico, 
Tropico de Câncer e Linha 
do Equador 

19 Muito bem! Onde corta a Linha do Equador? Que região 
do continente asiático é cortada pela linha do Equador? 

 

20  Entre a Malásia e a 
Indonésia 

21 Exatamente! Seria podemos dizer, na parte sul do 
continente asiático. Nós vamos ter na parte sul na 
Indonésia e na Malásia, então é bem na parte sul, 
podemos dizer que temos pouco território no hemisfério 
sul e o resto estaria no hemisfério norte ta. Muito bem! 
Agora nós vamos ter o trópico de ... 

 

22  Câncer  
23 Ele vai passar onde?   
24  (1) Arábia Saudita 

(2) Oriente Médio, 
Índia 

25 Arábia Saudita, pega a Índia, Bangladesh, parte sul da 
China 

 

26  Taiwan 
27 Sim, pega Taiwan também, mas os maiores países. O 

tropico de Capricórnio corta?  
 

28  Não 
29 O meridiano de Greenwich  
30  Não 
31 Então podemos dizer que o continente asiático está 

totalmente em que hemisfério?   
 

32  Leste 
33 Leste. Então o continente asiático está em três 

hemisférios: pela linha do Equador norte e sul e pelo 
meridiano de Greenwich teremos o hemisfério leste total, 
certo? 

 

34  Circulo Polar Ártico passa 
no extremo norte 

35 Exato! Mais ao norte. Então o circulo polar ártico estaria 
mais ao norte, certo, nós ia chegar lá. Isso corresponde ao 
território. Isso vocês tem na apostila página?  

 

36  34 
37 Ta entendido?  
38  Sim 
39 Fácil de localiza? Pelos paralelos e meridianos 

conseguem fazer a localização? Sabem quais são os 
hemisférios que correspondem? Depois nós passamos 
isso pro mapa ta. Outra, muito bem, encima disso. Isso, 
em cima dos pontos na verdade vamos por as posições. 
Podem por assim: a leste o continente é banhado pelo 
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oceano Pacífico, ponto e na mesma linha, vale lembrar 
que a Ásia possui um litoral recortado, vírgula, por isso 
temos ilhas, vírgula, penínsulas, vírgula, golfos, e mares 
com destaque para dois pontos: mar e estreito de Bering,  

40  Onde é? 
41 No oceano Pacífico. Coloquem também, mar de ... certo? 

Mar do Japão, mar Amarelo, mar da China Oriental, mar 
da China Meridional, golfo de Tonquin, mar das 
Filipinas, mar e Arafura, mar de Bandas,... isso só na 
parte leste... mar de Macasar, vai ficar entre as ilhas da 
Indonésia, mar de Celebres, e mar de Java  

 

42  Colocar como parte leste? 
43 E aqui golfo do Sião. Então pessoal... como?  
44  Mar de Java?  
45 Aqui. Então todos esses mares e golfos correspondem 

apenas a parte leste da Ásia. Agora podem colocar assim, 
Ao sul, outro item né, ao sul, então vamos ter o oceano 
Índico, golfo de Bengela, mas da Arábia, golfo de Omã, 
golfo Pérsico, golfo de Adem, e o mar Vermelho, apesar 
que o mar Vermelho ficaria numa posição sudoeste. 
Agora aquilo que vem a oeste, então nós vamos ter o mar 
Mediterrâneo, mar de Mármara e o estreito de Bósforo, 
nós também temos o mar Negro e o mar Cáspio. E ao 
norte podem colocar ai, mar glacial Ártico, o mar de 
Cara que fica ao norte da Rússia, o golfo de OB que fica 
também ao norte e nós temos o mar de Latef. 
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Apêndice B – Professora Gabriela 
 

 Professora Gabriela Aluno 
1 A Sinara quer ler sobre o turismo?  
2  O estado de SC, possui um território 

cheio de contrastes 
3  Contrastes  
4  Contrastes. A terra se contrapõe ao 

litoral de belas e praias, baias, 
enseadas e dezenas de ilhas, na 
arquitetura 

5 Arquitetura  
6  Aquitetura, vários municípios 

mantém as construções típicas da 
época da colonização, enquanto a 
capital Florianópolis é uma das 
cidades de edificações 

7 Edificações  
8  Edificações modernas e sofisticadas, 

marcadas pela forte presença dos 
jovens, dos esportes náuticos e dos 
campeonatos de surf 

9 O que quer dizer que o estado de santa 
Catarina, possui um território cheio de 
contrastes? 

 

10 O que são contrastes?  
11 contrastes  
12  Coisas bonitas... 
13 Será?  
14 Contrastes  
15 Contrários  
16 A palavra contrastes quer dizer, de um lado é 

assim e de outro lado é praticamente o 
contrario 

 

17 Então se nós temos a serra, que nós já vimos 
antes que são alvos de turistas, que são um 
dos pontos turísticos do estado de Santa 
Catarina, por outro lado nós temos belas 
praias no litoral, enseadas, baias, ilhas, então 
esses são os contrastes 

 

18 Aqui nós temos a região de serras e aqui nós 
temos o litoral, as serras têm o turismo forte 
durante o?? 

 

19  Inverno 
20 Inverno  
21 Porque durante o inverno?  
22  Por causa da neve... 
23 Por causa da neve 
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24 E das suas características regionais, enquanto 
que o litoral tem o turismo forte, em que 
época do ano? 

 

25  Verão 
26 No verão. Por ser quente, porque o publico 

procura o aconchego do mar, o banho 
marítimo, ele procura a praia em época de 
quentes 

 

27  .............. 
28 É por causa do frio?  
29 Quando ta muito frio pode até afetar sim, só 

que..... 
 

30 A arquitetura. O que significa a arquitetura?  
31 O que que é arquitetura ó  
32 Na arquitetura  vários municípios mantém as 

construções típicas da época da colonização. 
Por exemplo: onde os alemãs colonizaram 
como é que eles construíram suas casas? 

 

33  Madeira 
34 Madeira. O que mais?  
35 Como é o formato das casas? A arquitetura 

das casas? 
 

36  Palha 
37 Os primeiros podiam ser enquanto não tinham 

telhas, mas depois as construções oficiais, nós 
temos construções aqui em Itapiranga sendo 
preservadas pela sua arquitetura germânica. 
Como é que são essas casas? Como é que é 
telhado dessas casas? 

 

38  ..... 
39 É alto. Bastante inclinado. Bastante alto. 

Porque que o telhado é assim? 
 

40  Pra água descer. 
41 Pra água descer facilmente. Mas tem um 

outro fator 
 

42  ............ 
43 Por causa da neve. Porque se cair neve sobre 

o telhado mais ou menos reto, não é quase 
reto né, o que que ia acontecer com essa neve 

 

44  ............ 
45 Ela ia ficar ali, ia pesar sobre o telhado da 

casa. E se o telhado é bastante inclinado o que 
que acontece com a  neve? 

 

46  ........... 
47 Ela escorre. Ela desce. Mas e daí? E porque 

em Itapiranga se construir casas nesse estilo? 
 

48  ......... 
49 Será que antigamente tinha neve aqui?  
50  ......uma vez... 
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51 Nós podia ter uma e outra precipitação de 
neve, mas não é esse o fator, porque as 
pessoas vieram da Alemanha, os imigrantes 
senão eles, os imigrantes de Itapiranga, de 
repente os pais os avós deles vieram da 
Alemanha. E o que que tem na Alemanha?   

 

52  Neve 
53 Lá tem neve, muita neve no inverno. Eles 

precisam fazer, arquitetar as construções de 
acordo com o clima deles, e os colonizadores 
trouxeram essa, isso da Alemanha. Trouxeram 
como herança. Então nós temos aqui em 
Itapiranga várias casa tombadas que não 
podem ser demolidas em função da sua 
arquitetura. Certo. Então aqui fala que nós 
temos a arquitetura vários municípios que 
mantém da época da colonização. Nós temos 
um exemplo muito bonito na cidade de Treze 
Tilias. Treze Tilias é uma cidade  aqui do 
meio oeste, quer dizer meio oeste de Santa 
Catarina que fica aqui, é uma cidade que 
mantém as casas nessa arquitetura germânica. 
Quer falar Artur? 

 

54  ( não compreensível) 
55 Brasilite e amianto.  
56  ....... 
57 Amianto sim  
58 Quero ver quem descobre que que é o 

amianto 
 

59  Amiento?? 
60 Amianto  
61  Amianto 
62 Alguém procura a palavra brasilite  
63 Não sei se tem no dicionário  
64 Mas amianto deve ter  
65 O que que é brasilite?   
66  ....... 
67 Como??  
68 Vamos ver do que que é feita a.....  
69   
70 Amianto  
71 Alguém achou a palavra?  
72  Eu 
73 Você leia o que significa amianto  
74  Substrato de cálcio e magnésio que 

previne poderosamente a ação do 
fogo 

75 Da licença  
76 Amianto um ..... de cálcio e magnésio que  
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resiste poderosamente  a ação do fogo 
77 Então esse é o componente do qual se faz o 

brasilite as telhas de brasilite, feita a base de 
?? 

 

78  Cálcio 
79 Cálcio e magnésio  
80 A base de cálcio e magnésio  
81 Fala Paulo César  
82 Quem disse que ele estora?  
83  Eu já vi 
84 Já viu estourar?  
85  Quando eles tavam queimando lixo 

lá no cometa 
86 Ele da estralos então  
87  Não ele estora 
88 Ele estora até pela sua composição  
89 Ele é prensado e deve ser pela sua 

composição. De repente até pela própria força 
em que ele é compreensado. Porque ele é bem 
compreeensado.sabe o que que é 
compreensado? 

 

90  Não 
91 Compreensado é bem amassado né. É bem 

junto. Então deve ser por isso 
 

92 Fala Artur  
93  ........... 
94 Vamos continuar?  
95 Hoje conhecer o estado de SC. Quem 

continua com a leitura? O Tarcisio pode ser 
 

96  Hoje conhecer o estado de SC é uma 
oportunidade de conhecer uma 
peculiar combinação de 
nacionalidades que se reflete não 
apenas na cultura, mas também no 
patrimônio histórico. 

97  Ademais existem ...estado outros 
grandes extrativos 

98 Grandes  
99 Atrativos  
100  Atrativos como as altas temperaturas 

do verão que atraem inúmeras 
101 Como?  
102  Inúmeros visitantes para suas lindas 

praias espalhadas por destinos, 
destinos como Balneário Comburiu, 
Camboriu, Bombinhas e Garopaba. 

103  E o rigoroso frio do inverno da serra 
catarinense, com fortes geadas as 
vezes acompanhando pela neve 
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garantindo aconchegantes e 
românticos  românticos roteiros. 

104  Faça frio ou faça sol existem 
incontáveis opções de passois, 
passeios que para o ano inteiro. 

105  No vale do Itajaí como destaque 
para Blumenau intão 

106 Estão  
107  Estão concentradas destinos onde o 

forte e o turismo de negócios já no 
município de Timbó o destaque fica 
como por conta dos ótimos locais 
para a pratica de esportes radicais 
como o raftin,  

108 Cânion  
109  Cânion e práticas vesticais. 
110  Conhecido como um peda, pedaço 

da Europa encravada no sul do país 
o estado de Santa Catarina tem um 
dos maiores indic 

111 Índices  
112  Índices de desen...desenvolver a 

economia do Brasil baeada numa 
produção industrial bastante 
diversificada.  

113  Uma grande atração turística é o 
farol da Santa maria 

114 Como?  
115  Santa Marta o maior das Américas e 

o terceiro maior do mundo 
116 Certo?  
117 Então isso ainda referente ao turismo  
118 Grande parte disso a gente já explicou né. A 

questão faça frio ou faça sol. Frio as serras. 
Faça sol faça verão. O litoral. Nós temos 
também a questão dos esportes radicais. 

 

119 Que seriam esses esportes radicais?  
120 Raftin, Canon e práticas verticais?  
121 São esportes que se fazem a partir das alturas, 

a partir..por exemplo, ã nos cânions 
 

122 Os cânions são grandes fendas, grandes 
buracos dentro do mapa, parece plano, por 
cima parece plano, de repente tem uma 
grande fenda no meio das rochas, ali se fazem 
esportes radicais, são esportes perigosos que 
precisam de muita técnica de muita e um 
acompanhamento e que muitas vezes se não 
tomar muito cuidado poderão estar levando a 
pessoa a morte. Já imaginou se despencar de 
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uma altura grande e não ter a segurança 
necessária para chegar inteiro lá no chão, lá 
embaixo onde se quer chegar, certo? 

123 Então nós temos esses esportes aqui. Fala 
também do Farol de Santa Marta 

 

124 O que que é o farol de santa marta?  
125 O que que é o farol?  
126  Tipo um prédio só que ele é 

redondo, daí tem, emcima tem um 
tipo um lugar assim da tem uma luz 

127 Oba. A Luz? O que que é o farol do carro?  
128  A luz 
129 A luz.  
130 O que que tem aqui na travessia do rio 

Uruguai? Quando a barca faz a travessia de 
noite. Como é que o barqueiro sabe aonde ele 
tem que direcionar a barca? Porque lá no 
outro lado do rio tem um farol e assim aqui 
nós temos o farol de Santa Marta .Aqui em 
Laguna nós temos o farol de santa marta. 

 

131 Ele serve de guia para os navegantes. Ele é 
bem alto é bem grande é o maior da Américas 
e o terceiro maior farol do mundo. Então se 
no mar vem um navio o piloto precisa saber 
aonde ele quer chegar ele precisa se 
direcionar, então esse farol serve de guia para 
os navegantes  

 

132 Fala Artur  
134  Qual primeiro farol mais grande do 

mundo? 
136 Extrativismo. Extrativismo. A Daniela quer 

ler? 
 

137  As riquezas vegetais e minerais 
concorrem decisivamente para o 
progresso produtivo do estado. Entre 
as primeiras destacam-se as reservas 
florestais representadas 
especialmente pelos pinheirais 
apesar de sua intensa floração e os 
ervais que permitem ao estado se 
manter como grande produtor da 
erva mate. O estado de SC é um 
maiores produtores de papel e 
celulose do país 

138 Então. Dentro da extração vegetal. O que que 
se destaca? 

 

139 A extração da?  
140  ...... 
141 Da madeira e da?  
142  Celulose 
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143 Da erva mate. A extração da madeira e da 
erva mate. O que se faz partir da madeira? 

 

145  Papel 
146 Papel. Celulose. Moveis. Certo?   
147 E a partir da extração dos ervais?  
148  Erva mate 
149 A erva mate muito bem  
150 E no extrativismo mineral?  
151 Tais por favor  
152  No extrativismo mineral as 

ocorrências de carvão 
principalmente nas áreas de baixa 
litorânea 

153 Da baixada litorânea  
154  Da baixada litorânea. Urussanga, 

Criciúma, Lauro Mulier, 
155 Lauro Muller  
156  Lauro Muller e Tubarão representam 

fato importante para o 
desenvolvimento econômico 
regional 

157  As condições de do carvão mineral 
tem apresentado sensível melhoria 
no ponto de vista técnico e nos 
equipamentos empregados. 

159  SC possui ainda as maiores reservas 
brasileiras de fluorita e ci 

160 Cilex  
161  Cilex em produção. Outros recursos 

minerais são os depósitos de  
162 Quartzo  
163  Quartzo e grandes, grandes 

ocorrências de argila e cerâmica 
164 Bauxita  
165  Bauxita e pedras sem 
166 Semi preciosas  
167  Semi preciosas, alem de petróleo e 

gás natural na plataforma continental  
168 Continental  
169 Fala Bianca  
170  Como é que é essa celulose? 
171 A celulose é o que faz o papel, que se produz 

o papel. Certo? Ta só que agora nós estamos 
na extração mineral 

 

172 Qual é a região do estado rica em extração 
mineral? Principalmente do carvão mineral? 

 

173 Em que parte do estado  
174  Na baixada litorânea 
175 Na baixada litorânea ao sul do nosso estado  
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176 Até cita algumas cidades  
177 Urussanga, Criciúma, Lauro Muller e Tubarão  
178 Ò aqui ò, Criciúma, Tubarão Lauro Muller, 

Urussanga, esta é a região que se predomina a 
extração mineral. A extração principalmente 
do carvão mineral, e também quartzo que é 
um tipo de mineral de numerosas variedades, 
tem vários tipos de mineras incluídos, a 
bauxita, que é um tipo de argila da qual se 
extrai o alumínio  

 

179 Alumínio. Nós temos a argila cerâmica como 
nós já falamos antes. A argila cerâmica que 
produz a cerâmica que é o tijolo, que é a 
cerâmica que se usa para revestir paredes, a 
lajota, o azulejo 

 

181 Industrias   
182 A Bruna   
183  Os principais centros industriais de 

SC, são Joinville e Blumenau. O 
primeiro tem caráter diversificado 
com fabricas de tecidos de produtos 
alimentícios, fundições e industrias 
mecânicas . 

184  Blumenau concentra sua atividade 
na industria tex  

185 Têxtil  
186 O que seria essa industria têxtil?  
187  Que faz tecido 
188 De roupas, tecidos. E a partir de tecidos. 

Juntamente com Gaspar. Então Blumenau 
concentra a indústria têxtil. 

 

189 Enquanto que Joinville tem caráter 
diversificado, com fundições industrias metal, 
mecânica, metal mecânica de eletro 
domésticos  

 

190 Continuando   
191 E recentemente   
192  E recentemente também a indústria 

de soft 
193 Software.  
194 O que que são esses softwares?  
195 A onde se usa o software?  
196  Móveis 
197 Na informática. Na informática. Então 

Blumenau tem a indústria de programas de  
informática. Programas e para computadores 
pra gera produtos gera programas para 
operação de computadores de informática. 

 

198 No interior do estado Bianca  
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199  No interior do estado ocorrem 
numerosos centos fabris  

200 Fabis  
201  De pequeno porto 
202 Porte  
203  Porte ligados tanto quanto a 

industrialização de madeira quanto 
ao beneficiamento de produtos 
agrícolas e pastoris  

204 Certo  
205 Então no interior nós temos centros fabris de 

pequeno porte. Nós temos muitas indústrias 
menores aqui em Itapiranga é um exemplo. 
Nós temos uma indústria menos de produção 
de? aqui em Beleza 

 

206 Aqui em Beleza qual a indústria que nós 
temos aqui? Ali no interior  

 

207 Como?  
208 Como?  
209 De sofá? Sim ali em Laranjeira  
210 Mas ali em Beleza nós temos a indústria de 

melado de cana, produz melado, produz 
cachaça, então são indústrias menores e por 
todo estado nós temos indústrias de menor 
porte. 

 

211 Agora no nordeste do estado  
212  O nordeste do estado se destaca nas 

produções de produtos moto 
compressores, auto peças 
refrigeradores, motores e 
componentes elétricos, máquinas 
industriais, tubos e conexões no sul 
do estado incluindo as cidades de 
Imbituba, Tubarão, Criciúma, Cocal 
do sul Içara e Urussanga 

213  Por sua vez contra 
214 Concentram-se   
215  Concentram-se as principais fábricas 

de cerâmica e revê revestimento do 
Brasil. O estado de SC também 
lidera no país a produção de louças e 
cristais  

216 Então o nordeste do estado destaca-se na 
produção de moto compressores, auto peças, 
refrigeradores, motores componentes 
elétricos, maquinas industriais, tubos e 
conexões. 

 

217 Qual é a região nordeste do estado?  
218 A região de Joinville, essa região, São Bento  
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do sul, Jaraguá do Sul. Essa região que se 
concentra essa produção 

219 Enquanto que o sul pela existência da argila o 
que que se faz? 

 

220 Fabricas de ?  
221  Cerâmica 
222 Cerâmica  
223 Muito bem.  
224 E a região da serra catarinense  
225 Daniela  
226  Na região da serra catarinense 

destacam-se a indústria madereira e 
papeleira onde grandes indústrias 
estão concentradas devido ao grande 
potencial e existência de matéria 
prima na região. 

227  Nas indústrias da serra são feitos os 
trabalhos de beneficiamento da 
madeira. Até o ben 

228 Beneficiamento   
229  Beneficiamento do papel criando 

diversos derivados e o produto final  
230  Além também de um crescimento na 

direção de indústrias de diversos 
segmentos  

231 Certo.  Então na serra nessa região onde tem 
bastante reflorestamento na serra nessa região 
de Fraiburgo, Videira, essa região do estado 
tem bastante reflorestamento tem bastante é 
plantio de arvores para abate para derrubar 
arvores pra depois fabricar celulose papel e 
indústria de móveis aqui em São Bento do Sul 
é uma região que tem bastante moveis. Mafra 
essa região aqui tem bastante indústrias 
moveleiras. 

 

232 Moveleiras são de moveis   
233 Pergunta  
234  Ali em Itapiranga, ali também é 

grande e tem bastante fabrica de 
moveis? 

235 Nós temos aqui em Itapiranga fábricas de 
móveis, temos só que essas fábricas de 
móveis aqui de Itapiranga geralmente trazem 
matéria prima de fora 

 

236 Por que aqui não tem extração, não temos 
mais madeira pra estar extraindo para fabricar 
móveis  

 

237 A não ser o eucalipto que é plantado e o pinus 
que também é plantado na nossa região 
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238  Profe com eucalipto da pra fazer 
folha de oficio assim 

239 Extraindo celulose da...  
240 Certo  
241 Agora vocês pegam o caderno de estudos 

sociais  
 

242 Com base nesse texto, com base nas 
explicações nos diálogos que a gente teve 
vocês vão agora copiar e responder as 
seguintes perguntas 

 

243 Eu vô ta colocando no quadro  
244 Pode ta pegando uma folha daqui  
245 Caderno de estudos sociais   
246 Escrevam a  data de hoje né  
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Apêndice C – Professora Manuela 
 

 Professora Manuela Aluno 
1 Boa tarde  
2 Peguem o livro de vocês  
3 Pessoal hoje nós vamos estudar um pouquinho 

sobre a relação campo cidade, lembra que a gente 
estudou sobre a relação espaço rural todo ele, 
depois a gente entrou no espaço urbano, agora nós 
vamos tentar estudar os dois juntos, e as relações 
que tem o urbano rural essa interface que tem eles 

 

4  Pagina 166 
5 166  
6 Urbano  
7  Não compreensível 
8 Por favor pessoal, depois isso aqui, guarda  
9  Ai 
10 Depois a gente retorna  
11 Então vamos pensar assim pessoal, vamos imaginar 

que isso seja o território 
 

12  Da terra 
13 Isso aqui vocês vão fazer no caderno também, isso 

aqui é o? 
 

14  Estado 
15 Município  
16 Município de Itapiranga  
17 Dentro desse município aqui de Itapiranga nós 

vamos encontrar aqui a 
 

18  Europa 
19 Cidade  
20 A cidade que também nós podemos chamar ela de   
21  Sítio 
22 Sítio né  
23 Aqui no espaço rural a atividade predominante   
24 Qual é a atividade predominante aqui no nosso 

espaço rural 
 

25  É a agricultura 
26 É do setor??  
27  Agropecuário 
28 Setor primário  
29 Na cidade quais o setor que nos temos que ter 

predominante aqui? 
 

30  Secundário 
31 O que é o setor secundário?  
32  Pega matéria prima e 

transforma 
33 Pega matéria prima geralmente no meio rural e 

transforma no produto que é a indústria  que faz 
isso né 
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34  Não compreendi 
35 E o outro setor que é o terceiro setor que surgiu 

mais recentemente é o setor? de ? 
 

36  De 
37 Terciário  
38 O que o setor terciário faz?  
39 Não. O setor terciário ele faz o que?  
40  Ele vende 
41 Vende né, prestação de serviços,   
42 Como é que nós definimos isso aqui para ser 

cidade? 
 

43 Então vamos pensar o seguinte aqui ó  
44  Professor pode copiar isso? 
45 Isso aqui é pra copiar, isso aqui é uma transição 

entre o espaço rural e o espaço urbano 
 

46 Mas pensa assim como é que a gente pode se define 
o que que é um espaço urbano e o que é um espaço 
rural? 

 

47 Então hoje dentro da ciência, os cientistas, eles tão 
estudando muito essa questão ali, pra eles pode 
dizer o que que é o espaço urbano e o que que é o 
espaço rural 

 

48 Então muitos autores aqui ó estão dizendo que as 
cidades só deve ser considerada cidade quando ela 
tem 20... 

 

49  Anos 
50 Vinte mil habitantes ta  
51 Ou outros afirmam que, outros afirma que é dois, 

duas mil pessoas pra poder ser considerado cidade, 
vejamos bem  

 

52 Nesse critério aqui ta escrito aqui que Itapiranga se 
encontraria como espaço como cidade?  

 

53  Não 
54 Não né porque...porque tem  
55  Dezesseis  
56 Não né acho que tem um dezesseis mil pessoas   
57  Parece que só tem 500 
58 16 mil pessoas em Itapiranga, é  
59 Quem usa esses ...critérios aqui são mais os 

cientistas  europeus  
 

60 Nós aqui no Brasil temos o IBGE que faz esse tipo 
de pesquisa  

 

61  Mas o IBGE fez isso também? 
62 Não.  
63 O IBGE usa outro critério pra definir isso ele diz 

assim ó que tudo o que não é cidade é considerado 
urbano, só que eles 

 

64 Trás um agravante aqui ó   
65 Toda sede de município deve ser considerada  
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cidade, mas vocês sabem que nós tivemos  
recentemente aqui na nossa região o surgimento de 
vários municípios entre eles Barra Bonita, 
Bandeirante , São João do Oeste, Tunápolis então 
vocês vão pra Tunápolis quando vocês vão no 
centro da cidade de Tunápolis parece uma cidade 
ou  

66  Interior  
67 Ou espaço rural ?  
68  Espaço rural 
69 Espaço rural, então vejam como critério do IBGE 

ele não é correto. Ta. Porque ele não vai nos ajudar, 
porque ele não vai nos dizer o que é urbano e o que 
que é espaço 

 

70  Rural 
71 Rural tá  
72 Outro, tem um doutor assim ó um cara mais 

importante que estuda essa relação hoje, chama-se 
Enry...... 

 

73 Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte ó  
74 Ele considera assim por exemplo o espaço rural ele 

tinha 100% de  natureza com o passar do tempo o 
humano vai construindo, é destruindo a primeira 
natureza e vai construindo outras coisas em cima e 
chegaria um tempo em que esse espaço rural seria 
transformado em espaço urbano. 

 

75 Chegaria a 100% de espaço urbano  
76 Isso é realmente possível de acontecer?  
77  Sim 
78 Nós teríamos  que dizer que seria um espaço daqui 

a uns 20, 30 anos de repente nós não teríamos mais 
espaço rural, teríamos só espaço urbano? 

 

79  Sim 
80  É ... 
81 Será?  
82  Um pouco vai ter de  
83  Urbano 
84  Não de rural 
85 Isso  
86 O rural não vai deixar de existir porque existe uma 

grande numero de tecnificação no campo 
entenderam? 

 

87 Porque me  
88 Mesmo aqui em Itapiranga, que tem o predomínio 

do setor primário que é servir de matéria prima pra 
indústria por exemplo ta na cidade aqui ó existem 
agricultores aqui que estão industrializando seus 
produtos aqui em Itapiranga  

 

89 Então tem industrialização também no meio rural   
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ta. 
90 Então tu não pode dizer que se você industrializa, 

tecnifica isso ai vai vira cidade, não, continua sendo 
espaço rural 

 

91 Essa definição então nem sempre é possível fazer, 
os doutores estão chegando ao consenso de dizer 
que você tem que estudar caso a caso. Então você 
vai, por exemplo, estudar o município de 
Itapiranga, você vai delimitar aqui qual é que é o 
espaço rural e qual é que é a área da cidade do 
urbano  

 

92 Conseguiram entender isso?  
93  Sim 
94 Essa relação campo cidade agora, olhando aqui pro 

nosso mapa mundi  
 

95 Então vamos dividir em três partes   
96 O primeiro, o segundo e o terceiro mundo   
97 No 1º mundo nós vamos enquadrar aqui o Canadá, 

USA, a Europa Ocidental, a Austrália, mais o 
Japão. 

 

98 Como é que. Como é que era a atividade rural 
nesses países? 

 

99 Existe bastante tecnologia.  
100 Ou seja o nível de produtividade é bastante alto, 

então eles pegam uma pequena área e conseguem 
tirar bastante produção dessa pequena área  

 

101 E ele não tem lá problema de preço de produto né 
que eu já expliquei pra vocês. 

 

102 Porque que lá não dá esse problema que acontece 
aqui com o leite 

 

103 O preço do leite uma hora ta lá em cima outra outra 
ta lá embaixo 

 

104 Por que lá cada, cada família vai se dedicar a 
produzir tantos quilos de queijo, ela não pode 
produzir mais queijo por semana que ela esta 
destina a produzir  

 

105 Por que se ela produzir 5 peças a mais o preço do 
queijo na região vai  

 

106  Vai abaixar  
107 Aumentar?  
108  Abaixar 
109 Isso ai vai abaixar  
110 Então nem se ela tem leite a mais, ela também não 

pode vender esse leite ta  
 

111 Ela pode da um outro destino pra esse leite, mas ela 
não pode vender porque ela vai prejudicar um outro 
pessoa que só vende o leite  

 

112 E se ela bota esse leite no mercado o preço do leite 
ali vai abaixar então nesses pais de 1º mundo existe 
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uma grande produtividade o uso intensivo de 
tecnologias, existe um controle de preços  

113 A ponto que o governo muitas vezes chega pagar 
pros agricultores pra eles não precisa mais produzir 
porque se eles produzir o preço vai aumentar, então 
o governo chega a paga ele não produzi e o preço 
ficar naquele mesmo patamar  

 

114 Os países do 2º mundo, lembram quais são os 
países do 2º mundo ? 

 

115  Sim 
116 É?  
117  A Rússia 
118 A Rússia né   
119  Japão, a Ásia 
120 Parte da Ásia aqui com China   
121 Nós temos aqui a América Central, Cuba e alguns 

países aqui no sul da África  ta  
 

122 A agricultura nesses países aqui ó ela é produtiva 
ou não? 

 

123  É  
124 Não. Pelo seguinte.  
125  Porque não? 
126 Ela se difere da agricultura do 1º mundo porque ali 

todas as terras são do? 
 

127  Governo 
128 São do governo né   
129 Então as famílias essas terras são distribuídas pelo 

governo e uma parte da produção as pessoas tem 
que entregar pro governo e uma pequena parte elas 
podem produzir pra elas e uma pequena partezinha 
que sobrar elas podem vender  

 

130 Então elas se dedicam mais na atividade naquela 
produção que é pra vender do que aquelas que é pra 
o governo 

 

131 Então a produtividade é bastante baixa .  
132 E as áreas urbanas nesses países?  
134 Como é que é essas áreas urbanas?  
135 Elas são super industrializadas como por exemplo 

na Europa ? nos USA? 
 

136  Não 
137 Não né   
138 Por aqui os países socialistas o governo define a 

cada 5 anos o que que ia ser produzido. Então ele 
dizia ó tal lugar vai te uma fabrica assim, tal lugar 
vai te outra fabrica e não pode as pessoas ficar 
saindo de um lado pro outro. 

 

139 Então se você pegar aqui ó embora a África não 
seja socialista, grande parte da áfrica e da Ásia, a 
maioria das pessoas ainda vive na área rural ta. 
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140 Diferente aqui da América Latina onde as pessoas 
estão mais concentradas nas áreas urbanas. 

 

141 Então as pessoas aqui dos países de economia 
socialistas estão ainda concentradas em áreas rurais 
com uma pequena diferença aqui que é na China. 

 

142 A China tem esse litoral aqui ó super 
industrializado é umas das regiões mais importantes 
hoje do mundo com crescimento astronômico e 
com algumas grandes cidades como Pequim e 
Xangai. 

 

143 As pessoas na China não podem sair da área rural 
pra trabalhar na cidade que são localizadas todas a 
aqui no litoral da China  

 

145 Então o governo não deixa ele acompanha a pessoa 
até ela chega na cidade pega o produto e depois 
retornar. Então nesses países assim temos uma 
agricultura ainda fraca e uma urbanização bastante 
recente ta  

 

146 Até os anos 90 quando houve a desintegração da 
união soviética  

 

147 As pessoas então, elas viviam mais no campo que 
na cidade.  

 

148 Por que aqui tem um outro problema que agrava. 
Vocês ouviram durante as olimpíadas teve um 
conflito de guerra ai  

 

149 Qual foi o conflito que teve?  
150  Por causa da tocha.... 
151 Ta esse é um outro problema. Por que a China não 

que se abrir pro mundo né então as pessoas 
começaram a fazer protestos no local da tocha  

 

152 Mas quando começou os jogos olímpicos como 
uma guerra ia 

 

153 Lembra onde foi essa guerra? Lembraram dela?  
154  Eu nem olhei 

155 É quase normal as pessoas não lembrar porque todo 
mundo tava ligado nas olimpíadas por isso que o 
conflito foi durante a guerra  pra pessoas 
justamente não lembrarem foi aqui na.... 

 

156 Geórgia ta  
157  Geórgia  
159 Por que houve a desintegração da união soviética?  
160 As empresas eram tudo do governo ta não existia 

competição todo recurso que tinha o governo usava 
pra a indústria armamentista por isso que a 

 



 99 

indústria de armas, por exemplo, da União 
Soviética era extremamente poderosa só que o setor 
civil de produção na agricultura de produção na 
industria era sucateado. 

161 Então isso levou uma série de problemas que levou 
eles a fazer uma abertura econômica que depois 
vocês vão estudar lá na 8ª serie que foi a chamada 
Perestróica, eles se obrigaram a abrir a economia 
deles, ou seja, permitir que pessoas possam se 
instalar nesses países e construir ter industrias 
próprias né não só do governo. 

 

162 Conseguiram entender isso ?  
163  Isso foi nesse ano? 
164 Não foi no inicio da década de 90 ta.  
165 Ai o que que aconteceu?  
166 Como houve a abertura econômica vários países se 

aproveitaram da situação e pediram a 
independência deles ta começando aqui pela 
Estônia, Letônia, Lituânia chamadas 3 nações 
bálticas a Geórgia também só que agora quando 
começou as olimpíadas tem uma pequena região 
aqui dentro da Geórgia chamada ...... do sul ta ela 
que é independência agora da Geórgia porque a 
maioria da população dessa....do sul é de origem 
russa  

 

167 Então embora esses países esses países deixassem 
de ser socialistas ta e começassem a se tornar 
capitalistas se desintegrando e criando novos países 
eles continuam com os mesmos problemas na 
agricultura e na questão na industria  

 

168 Conseguiram entender isso ai pessoal?  
169 Porque que eles continuam com os mesmos 

problemas? Por que eles têm a herança do 
socialismo ainda. Por exemplo, a Rússia é um 
grande produtor de petróleo todos os países 
dependem do petróleo só que a Rússia quando ela 
passava o petróleo pra aqueles países que não eram 
integrados com ela quando era União Soviética só o 
preço do petróleo era baixinho quando esses países 
se desligaram da Rússia o que a Rússia fez ela 
aumentou o preço do petróleo. 

 

170 Aumentando o preço do petróleo acontece o que?  
171 O transporte fica mais?  
172 Caro  
173 Então o preço do produto que é levado nesse 

transporte aumenta também. 
 

174 O que que é aumento de preços exagerado?  
175  .... 
176 Que nome eles dão nisso ai?  
177 Esse aumento de preços exagerado?  
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178  Que tem pouca produção 
179 Nós chamamos isso de infla  
181  Ção 
182 Né. Então são países que tem muita inflação, países 

que tem muita inflação gera muito desemprego  
 

183 Se o Lenoir aqui quer, o cara que tem muito 
dinheiro quer investir ele iria investir nesses países?  

 

184  Não 
185 Não né. Porque sabe que é um pais que ta com um 

monte de problema, tem muita divida, ele investiria 
no Brasil hoje? 

 

186  Não 
187 Sim né porque o Brasil tem uma grande reserva de 

dinheiro é  
 

188  O professor 
189 Oi  
190  Na televisão eles falaram 

dessas pessoas que dão 
dinheiro para o Brasil 

191 Isso são ações do governo né   
192 Toda empresa do governo tem ações, qualquer 

empresa pode colocar ações na bolsa de valores. 
 

193 Então esses investidores que tão fora do Brasil se 
eles vê que o comercio ta funcionando bem se o 
Brasil tem condições de pagar honrar seus 
compromissos esse investidor investe nessas ações, 
essas ações podem valorizar ou desvalorizar com o 
tempo. Então se ocorrer, por exemplo, na Petrobras 
quando eles anunciaram que o Brasil descobriu um 
novo poços de petróleo o que que aconteceu 

 

194 As ações da Petrobras elas?  
195  Aumentaram 
196 Aumentaram. Então muitas pessoas compraram só 

que com o passar do tempo essas ações vão voltar a 
 

197  Cair 
198 Diminuir de novo  
199 Então nós vimos agora a agricultura e a 

urbanização dos países do 1º mundo e nos países do 
2º mundo  

 

200 Quem que é os países do 3º mundo?  
201 Vocês lembram?  
202 México, toda America central menos Cuba e 

América do Sul e a África 
 

203 Então a África como eu disse anteriormente ela é 
um pode até pega no livro de vocês no outro 
capitulo vocês vão verificar que a África a maior 
parte da população ta morando nas áreas  

 

204  Rurais 
205 Rurais. Porque isso? Porque não tem  
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industrialização no país entenderam isso? Então as 
pessoas continuam lá na área rural em situações 
extremamente precárias, sem ter essa condição d 
melhorar sua vida  

206 Aqui na América. Bruna.  
207 Aqui na América do sul também é a mesma coisa 

que a áfrica chamada terceiro mundo. Mas nós 
somos um pouco diferentes aqui da África  

 

208  Nós somos mais 
industrializados 

209 Isso. Nós somos mais industrializados. Aonde esta 
concentrada a industrialização nesses países? 

 

210  Qual no Brasil? 
211 É no Brasil  
212  No litoral 
213 Isso esta localizada no litoral  
214 Porque que esta localizada no litoral?  
215 Porque que as grandes cidades do Brasil estão no 

litoral? 
 

216  Petróleo 
217 Período do descobrimento do Brasil, os 

investimentos foram feitos todos na área litorânea e 
nunca para o interior. 

 

218 Lembram que eu falei pra vocês né.   
219 Por isso que SP hoje é a grande cidade do Brasil 

todo centro sul. Por quê? 
 

220 Porque eles foram os primeiros a se industrializar 
ta. Saíram daquela produção sempre de cana de 
açúcar e café pra coloca indústria ali ó então por 
muito tempo a indústria do centro sul foi 
extremamente poderosa no Brasil os outros lugares 
do Brasil não tinham indústria ta viviam apenas da 
área rural municípios bastante interioranos  

 

221  ....... 
223 Isso a ideia era essa mudar do RJ para mais no 

centro do país pra leva essa industrialização 
também pro centro do país. Embora tenha 
endividado o Brasil bastante vocês vá ver no final 
dessa minissérie se ele conseguiu com que essa 
industrialização hoje saísse da região apensa do 
centro sul 

 

224 Hoje as indústrias estão se deslocando para o 
interior do Brasil. Por isso que hoje nós temos as 
nossas cidades aqui ó crescendo bastante porque as 
indústrias tão saindo de SP e vindo para o interior 
do país.  

 

225 Ai SP esta perdendo, vai perder hegemonia com 
isso? 

 

226  Não  
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227 Porque que ela não vai perder   
228  Por que daí ela via se tornar a 

cidade mais famosa do 
Brasil..... 

229 Isso assim ó como as indústrias estão saindo de SP 
estão indo pro interior do Brasil ta SP não quer 
essas indústrias, porque essas indústrias são muito 
grandes  

 

230  Bastante poluidoras  
231 Bastante poluidoras e ele não quer isso ai lá. Isso 

vai sair pro resto do Brasil e a nova matriz ta 
produtiva é o setor de serviço, informação, 
informática então SP ta se preparando pra ser esta 
região onde que vai comandar o resto do Brasil a 
partir do setor de serviços no Brasil que é setor que 
vai predominar. 

 

232 Então ó antigamente tinha indústria que era 
considerada importante, agora já não é mais.  

 

233  Não compreendi 
234 Prestação de serviço  
235 Ta. Então nós tivemos uma importante, por 

exemplo, aqui ó na Europa a saída das pessoas pra 
cidade na área rural foi rápida ou devagar?  

 

236  Devagar 
237 Foi bastante lenta né.  
238  Lenta, lenta 
239 Por isso assim ó antes não existia cidade como tem 

agora ta, existia pequenos centros de 
comercialização não era nem de industrialização 
era comercialização, então  pessoas saiam do 
interior e as vezes montavam uma pequena vila pra 
comercializar então essa foi  e geralmente ficava 
perto do palácio do rei né. 

 

240 Então nesse período ali pessoal surgiu essas coisas 
ali das pessoas usar peruca já viram isso? 

 

241  Sim 
242 Nas novelas, mini-séries, as pessoas usam, os 

homens usavam peruca grande, botavam umas 
roupa bem esquisita, porque que eles faziam isso? 
Isso surgiu nesse período. Porque que vocês acham 
que eles faziam isso? Eles vestiam essas peruca e 
ficavam diferente  

 

243  Pra não reconhecer  
244 Exatamente. Porque quando você tava na área rural, 

você tava sozinho lá, quando você passou a vim 
morar num lugar que tem bastante pessoas, 
começou a vim assim medo um do outro, então eles 
pensavam assim em casa eu sou uma pessoa 
quando eu vôo sair pra rua eu visto uma outra 
pessoa, então era assim quando tinha as festa os 
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lugares eles usavam aquelas perucas lá que nem 
Mozart vocês lembram. Mozart sempre aparece 
com aquelas é perucas. Então nós aqui ó em trinta 
anos pessoal em trinta anos nós conseguimos 
deslocar todo o pessoal da área rural quase para a? 

245  Cidade  
246 Cidade.  
247 E como é que é a agricultura pra nós?  
248 Como é que se da a agricultura pra nós?  
249 Vocês lembram?  
250 No Brasil como é que ta a agricultura?  
251 Ela tem bastante tecnologia? Não tem?  
252  Tem 
253 As terras tão na mão de quem?  
254  De poucas pessoas  
255 Poucas pessoas. Então começa aqui ó, tão vendo 

aqui no mapa do RS. 
 

256 Aqui no RS vieram bastante imigrantes de Portugal, 
italianos, alemães, poloneses, então eles chegaram 
no RS e aumentaram a família deles logo nem tinha 
mais  terras porque eles tinham que dividir entre os 
irmãos  ai eles fizeram a primeira expansão da 
agrícola que foi ter vindo para SC e para a parte sul 
do Paraná. 

 

257 Ai eles continuaram com a mesma coisa 10 filhos 
cada casal e na hora de dividir as terras faltava  

 

258  Terras 
259 Terras.  
260 Ai eles foram pra região do Mato Grosso e hoje 

estão indo mais para o Pará já indo em direção da 
Amazônia  

 

261  ......... 
262 Isso eles vão lá e derrubam a mata e ai botam umas 

cabeças de gado pra investir em agropecuária  
 

263 Isso é bom ou ruim?  
264 O que que vocês acham?  
265  Ruim 
266 É ruim né, essas terras estão na mãos de poucas 

pessoas ou de bastante pessoas  
 

267  Poucas  
268 Poucas pessoas. Então o que que acontece nós 

temos uma falta de oportunidade de empregos na 
área rural. 70% do produto que chega na mesa do 
trabalhador vem da agricultura familiar, e não das 
grandes propriedades de terras. Então o ideal pra 
nós seria fazer a reforma 

 

269  Agrária  
270 Agrária   
271 Como é que se faz uma reforma agrária?  
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272  ....... 
273 Isso nós temos por exemplo ó isso aqui é uma área 

de terra improdutiva ta tem uma ou duas cabeça de 
gado, geralmente bastante desmatada. Então o que 
acontece, os movimentos sociais , já ouviram falar 
no MST né? 

 

274  Sim 
275 Ele faz pressão junto ao governo porque o governo 

não vai fazer a reforma agrária por si, grandes 
proprietários de terra fazem pressão no governo 
porque eles exportam muito soja. 

 

276 O pessoal aqui ó   
277 Eles exportam muito soja, exportam frango, tudo 

isso conta pra balança comercial do país, então eles 
fazem pressão no governo pra não fazer a reforma 
agrária, ai o governo ia fazer a reforma agrária em 
passos bem lentos certo. Ai que que pressiona pra 
fazer é o MST.  

 

278 Dentro do governo tem um outro órgão que se 
chama o INCRA, ele vai lá se realmente é 
improdutiva porque se ele disser que é improdutiva 
ele vai pagar pro títulos públicos o dono da 
propriedade. Então 

 

279 A Luana então ela tem uma grande propriedade de 
terras ta, mulher poderosa na região do MG e o 
governo foi lá, mas descobriu gente que ela não ta 
produzindo, ela tem aquela terra lá mas não ta 
produzindo. Ai o que que ele vai fazer vai pagar pra 
ela em títulos públicos do governo daí mais tarde 
ela pode pegar esse titulo e pegar esse dinheiro  do 
governo, mas no inicio ela não ganha dinheiro, ela 
ganha em títulos  ta. Ela recebe esse dinheiro e essa 
terra vai reforma agrária. Só que como é que 
acontece daí depois ta, o governo destina então pra 
reforma agrária, primeiro tem os acampamentos. 

 

280 Acampamentos?  
281 O acampamento era o período que as pessoas 

estavam na porta da fazenda da Luana. Em Luana... 
 

282 Luana   
283  Luana 
284 O acampamento acontece quando as pessoas 

estavam na porta da tua fazenda e tu não queria que 
elas entrassem , era tua né, então elas criaram, 
botaram umas casinhas né, uns barracos  

 

285  Se instalavam lá 
286 É se instalavam lá e pressão do INCRA. Depois que 

o INCRA decidiu que a terra tava inválida, agora 
pode ir pra reforma agrária daí desaparece o 
acampamento e aparece o que o? 

 

287  Assentamento  
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288 O assentamento. O assentamento é quando as 
famílias chegam na área um monte de famílias  
aqui  ai elas dividem assim essa área em vários 
lotes  

 

289  Mas não é governo 
290 Não ai é elas que dividem ta. O governo dá um lote 

de terra pra cada família então em muitos 
assentamentos cada família tem seu lote de terra. 
Em outros assentamentos eles pegam esse lote de 
terra e deixam no conjunto. Transformam isso aqui 
numa fazenda coletiva ta 

 

291 Isso da bastante certo ta porque daí eles ganham 
mais comercializando se pega produtos juntos os 
insumos e vender junto eles ganham mais dinheiro 
então esses assentamentos coletivos que mais certo 
está dando hoje no Brasil. 

 

292 Conseguiram entender? Essa parte dos 
assentamentos aqui  

 

293 Então pessoal vamos fazer um exercício aqui ó 
voltando uma solução pra não inchar a cidade é 
fazer a reforma agrária né por isso que as nossas 
cidades hoje têm muito problema, porque elas 
cresceram muito rápido. 

 

294 Vamos pegar aqui ó o exemplo de Itapiranga.  
295 O que que é o crescimento horizontal da cidade?  
296 É onde tem bastante?  
297  Casas 
298 Então o crescimento vertical da cidade é o que esta 

começando a acontecer aqui em Itapiranga que são 
o que? 

 

299 Que que ta surgindo muito aqui é os?  
300  Trevos  
301  Não  
302 Isso aqui são prédios   
303 Crescimento vertical é quando ela  cresce ta, ai 

essas parte que não fazem parte desse conjunto de 
prédios é mais afastada chamada depois de periferia 
que assim ó quem tem dinheiro vai morar nos 
apartamentos e nessas áreas próximas bem 
valorizadas e quem não tem dinheiro vai sempre 
mais para o canto da cidade. Então vai fica aqui 
vocês vão dizer mais tarde a isso ali é uma favela ta 
a gente não tem é ou periferia. Então vamos ver 
como é que vocês pensa hoje e sente a nossa cidade 
aqui de Itapiranga. 

 

304 Pega um lápis bem ligeiro   
305 Ó eu coloca aqui uma palavra e vocês tem que 

colocar o que que vocês pensam da cidade sobre 
isso  

 

306 Entenderam pessoal?  
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307 Eu vo colocar uma palavra e vocês vão tenta 
imaginar uma coisa a aqui da cidade, ó quando eu 
coloca aqui ó flor pensa numa flor pra cidade. 

 

308  Rosa  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


