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A construção da sociedade é promovida por meio de 
práticas espaciais. Compreende-se como práticas espa-
ciais as ações sociais espacialmente localizadas, que 

são realizadas por diferentes atores para atender necessida-
des específicas ou coletivas. Assim, atores como ribeirinhos, 
quilombolas, indígenas, mulheres, migrantes etc. realizam 
suas ações que contribuem para a produção, reprodução e a 
organização do espaço geográfico. 

No mundo contemporâneio, as práticas espaciais têm se 
tornado cada vez mais complexas frente às influências do pro-
cesso de globalização. As demandas desse processo pautam-se 
pela intensificação das relações políticas, econômicas, culturais, 
promovidas por meio da compressão espaço-tempo, estrutura-
das na ciência e na tecnologia (SANTOS, 2015; HARVEY, 2014). 
Em concordância com os autores, a globalização contemporâ-
nea direcionada pelos atores hegemônicos tem como propósito a 
reprodução da mais valia global, que repercute na complexifica-
ção das práticas espaciais, seja nas escalas locais ou globais. 

INTRODUÇÃO
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Nesse contexto, a mobilização de elementos de pensa-
mento geográfico são potentes instrumentos intelectuais para 
que se possa ampliar a capacidade de interpretar e atuar frente 
às novas demandas da sociedade globalizada. Assim, é funda-
mental que se desenvolvam formas de pensamento teórico-con-
ceitual para analisar e interpretar os eventos atuais, entre estas, a 
do pensamento geográfico. 

O pensamento geográfico é um processo intelectual estru-
turado em elementos do conhecimento geográfico, como catego-
rias (conceitos/princípios lógicos) da Geografia e em linguagem 
(cartográfica, de imagens, outras). Dessa forma, o desenvolvi-
mento do pensamento na prática educativa dos professores se 
faz necessário à mobilização de diversos elementos dos conhe-
cimentos, entre eles os princípios lógicos (localização, delimita-
ção, extensão, conexão, distribuição, rede, arranjo e posição) e 
os conceitos (espaço, território, lugar, região, paisagem), que dão 
sustentação a esse modo de pensar. 

As práticas educativas são um conjunto de atividades 
estruturadas e articuladas para atingir objetivos educacionais 
(ZABALA, 1998). Na prática educativa do professor de Geo-
grafia, para desenvolver o pensamento geográfico é central que 
se contemple na ação pedagógica a mobilização dos elementos 
desse pensamento – princípios e conceitos geográficos –, para 
que o aluno os mobilize em suas práticas espaciais. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a 
mobilização de elementos do pensamento geográfico nas estra-
tégias pedagógicas de professores de Geografia para promover 
o desenvolvimento da aprendizagem geográfica de alunos do 9o 
ano do ensino fundamental na rede pública de ensino no Gama, 
Distrito Federal (DF). 
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Os resultados apresentados no livro são oriundos da minha 
pesquisa de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação 
em Geografia da Universidade de Brasília em dezembro de 2019 
(LUZ NETO, 2019). A intenção da publicação desses resultados 
dessa pesquisa foi de divulgar o trabalho, acrescentando-se a 
contribuição da conceituação de mobilização do pensamento 
geográfico na discussão dos resultados. 

Para a coleta dos dados, efetuou pesquisa bibliográfica, 
realizou-se duas entrevistas e observações em duas escolas da 
rede pública de ensino do Gama (DF) durante o primeiro semes-
tre letivo de 2018 (LUZ NETO, 2019). Utilizou-se da abordagem 
qualitativa na produção e análise de conteúdo com fundamento 
em Bardin (2011).

 A análise dos dados foi feita por meio de três procedi-
mentos: primeiro, pela leitura flutuante para tentar identificar os 
códigos focos da pesquisa – conceitos (espaço, lugar, paisagem, 
região, território) e princípios lógicos (localização, distribuição, 
escala, conexão, distância, rede, extensão, posição, delimitação). 
No segundo procedimento, construiu-se quadro analítico com 
os códigos categorizados nos conceitos e princípios lógicos da 
Geografia. O terceiro procedimento foi a interpretação e a dis-
cussão em diálogo com os fundamentos teóricos do Capítulo 1. 

Em termos estruturais, o livro se organiza em três capí-
tulos: o Capítulo 1, “Fundamentos teórico-metodológicos 
para o desenvolvimento do pensamento geográfico”, tem 
como objetivo discutir fundamentos teórico-metodológicos 
para o desenvolvimento do pensamento geográfico junto aos 
alunos na Educação Básica. Para tanto, utilizou-se do procedi-
mento bibliográfico. 
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O Capítulo 2, “As estratégias pedagógicas no desenvol-
vimento do pensamento geográfico nas aulas do professor 1 
na Escola A do Gama-DF”, tem como objetivo analisar a mobi-
lização de elementos do pensamento geográfico nas aulas de 
Geografia do professor 1 na Escola A da rede pública de ensino 
do Gama-DF. Para isso, realizaram-se observações, registros 
em um caderno de campo, registros fotográficos e entrevistas 
semiestruturadas.

O Capítulo 3, “As estratégias pedagógicas no desenvol-
vimento do pensamento geográfico nas aulas de Geografia do 
professor 2 na Escola B do Gama-DF”, tem como objetivo ana-
lisar a mobilização de elementos do pensamento geográfico nas 
aulas de Geografia do professor 2 na Escola B da rede pública de 
ensino do Gama-DF. Para isso, realizaram-se observações, regis-
tros em um caderno de campo, registros fotográficos e entrevis-
tas semiestruturadas.



CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO 
PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Este capítulo tem como objetivo discutir fundamen-
tos teórico-metodológicos para propiciar condições de 
desenvolvimento-mobilização do pensamento geográfico 

do aluno na Educação Básica. Para tanto, utilizou-se o procedi-
mento bibliográfico sobre a Geografia Escolar, desafios e possibi-
lidades no ensino de Geografia, pensamento geográfico, concei-
tos estruturantes da Geografia e o pensamento espacial (Spatial 
Thinking). Tais pesquisas foram realizadas na Biblioteca Central 
da Universidade de Brasília (UnB) em livros, teses, dissertações, 
no acervo pessoal do pesquisador e nas plataformas digitais 
Scielo, Scientific Electronic, Library Online, Google Acadêmico, 
World Wide Science, Portal de periódicos (CAPES), Dialnet etc.

A partir do levantamento e das discussões teórico-meto-
dológicas realizadas, o capítulo está organizado em quatro eixos: 
Geografia Escolar no contexto brasileiro, o desenvolvimento-
-mobilização do pensamento geográfico na Educação Básica, o 
pensamento espacial (Spatial Thinking) e o pensamento geográ-
fico para além do Spatial Thinking.
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1.1  A GEOGRAFIA ESCOLAR NO CONTEXTO BRASILEIRO: 
ORIENTAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

A Educação Geográfica começa a ser discutida em âmbito 
internacional por meio da participação de diversos acadêmicos 
de diferentes nacionalidades. Tal discussão culminou na fun-
dação da International Geographical Union (IGU) em Bruxe-
las-Bélgica no ano de 1922, onde a comissão de Educação Geo-
gráfica começou a funcionar em 1952. No entanto, os debates 
e as proposições, de forma mais profícua, dão-se, em especial, 
após a Segunda Guerra Mundial. Assim, a IGU passou a direcio-
nar e entender o papel da Educação Geográfica como vetor de 
desenvolvimento de pessoas em prol de construir sentidos para 
a empatia entre os sujeitos e a consciência ambiental perante as 
relações no mundo pelo viés do processo de escolarização na 
Educação Básica (STOLTMAN, 2015).

No Brasil, o marco de maior preocupação com a Educação 
Geográfica inicia-se na década de 1980; e começa a se intensifi-
car a partir de 1990, com a emergência dos documentos oficiais 
normalizadores do ensino, como a LDB e os PCNs, além do con-
texto de mudança de mundo e das novas demandas sociais. Isso 
tudo aumenta quantitativa e qualitativamente a discussão sobre 
o ensino de Geografia (CAVALCANTI, 2013). 

Nessas discussões encontram-se diversas expressões para 
se referir à função da Geografia na escola, como: pensamento 
geográfico e espacial, olhar geográfico, consciência espacial, alfa-
betização e letramento geográficos, espacialidade do fenômeno e 
pensamento geográfico.

Essas expressões no ensino de Geografia dizem respeito 
ao desenvolvimento do sujeito na escola que, por meio da orga-
nização dos processos de ensino-aprendizagem, mediados pelas 
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estratégias pedagógicas e dos procedimentos teórico-metodoló-
gicos da Geografia, consegue construir uma forma de pensar o 
mundo pela Geografia (SILVA, 2014). Porém, esses conceitos não 
são sinônimos, cada um tem sua peculiaridade.

Neste estudo, optou-se pela utilização do conceito de pen-
samento geográfico e não de pensamento espacial, letramento 
geográfico, alfabetização geográfica, em virtude das práticas edu-
cativas ter sido analisadas com professores que atuam em turmas 
de 9º ano do Ensino Fundamental. Quando os alunos passam por 
processos potenciais de desenvolvimento-mobilização do pensa-
mento generalizante, que possibilita realizar pensamentos abstra-
tos, bem como de estabelecimentos de critérios de relacionamen-
tos com o mundo (LUZ NETO, SOUSA, SILVA, 2021). 

O papel da escola no tocante ao desenvolvimento do pen-
samento geográfico é um processo de operações intelectuais 
potencializador de análise, interpretação e atuação nas práticas 
espaciais de forma crítico-reflexiva. Tal ideia é ratificada pelos 
PCNs de Geografia para os Anos Finais do Ensino Fundamental:

Levando em consideração que os alunos estão desenvolvendo 
processos cognitivos de conhecimento do mundo em níveis mais 
elevados de abstrações, poderão ser selecionados conteúdos com 
temas que permitam a construção de raciocínios mais complexos 
sobre o tempo e o espaço. Nessa etapa da escolaridade, os alunos 
desenvolvem formas de comportamento em que começam a definir 
um critério mais independente de se relacionar com as pessoas e os 
lugares (BRASIL, 1998, p. 39).

O documento citado aponta para uma perspectiva que se 
defende neste estudo – criar condições de desenvolver e mobi-
lização de elementos do pensamento geográfico do aluno pela 
operacionalização dos conceitos estruturantes da Geografia: 
espaço, território e paisagem, bem como dos princípios lógicos 
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de localização, delimitação, escala, extensão, conexão, rede e dis-
tribuição. São conceitos propostos pelo geógrafo Ruy Moreira, 
no livro Pensar e ser em Geografia, como forma-conteúdo do 
olhar geográfico sobre a representação do mundo. Essa forma 
de conteúdo é um método para se ensinar e aprender Geografia 
(MOREIRA, 2015).

Concorda-se com a orientação de Moreira (2015), segundo 
a qual o professor, ao realizar sua prática educativa, precisa 
mobilizar elementos do método geográfico que dar forma-con-
teúdo ao saber geográfico, tanto seus conceitos estruturantes 
como seus princípios lógicos. Assim, caso o professor não mobi-
lize o método geográfico, limita-se às condições para o desenvol-
vimento e mobilização do pensar geográfico. 

Ratifica-se a defesa de que a Geografia na escola tem a 
função de desenvolver o pensamento geográfico do aluno mobi-
lizando seus elementos, conceitos e princípios geográficos. Tal 
posicionamento se fundamenta em Cavalcanti (2021, 2019), 
Copati (2019), Aragão (2019), Santos (2020), Luz Neto, Sousa e 
Silva (2021). 

Todos esses autores concordam com o nosso posiciona-
mento de que a promoção do pensamento geográfico é função da 
Geografia na escola. Essa aprendizagem geográfica é mobilizada 
pelos alunos em forma de explicações sobre a realidade ao operar 
intelectualmente com os elementos do pensamento geográfico – 
conceitos e princípios da Geografia. 
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Figura 1 – Conceitos e princípios basilares da Geografia

Fonte: elaborada por Luz Neto (2019).

Cabe ressaltar que a mobilização dos conceitos e princípios 
geográficos é apresentada, na produção deste estudo, em dialo-
gismo com diferentes correntes filosóficas da ciência geográfica, 
porque a Geografia realizada pelo professor na escola na promo-
ção de condições para o desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico tem tendência de ser mais plural, assim, não se resguarda 
somente a uma perspectiva. Quincas, Leão e Ladeira (2018, p. 
112) ratificam nosso posicionamento quando dizem que a cons-
trução do pensar geográfico em sala de aula se dá de diferentes 
formas e com muitas geografias.

A atuação do professor de Geografia na Educação Básica se 
insere em conteúdos tanto físico-naturais como sociais. Assim, o 
pensamento geográfico desenvolvido e mobilizado nesse nível de 
educação formal envolve os elementos físico-naturais e sociais. 
Embora os conteúdos que foram contemplados nas observações 
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das aulas dos professores no 9o ano do Ensino Fundamental 
tenham um aspecto social na formalidade do currículo, a inten-
ção dessa pesquisa foi de não dicotomizar a ciência geográfica, 
pois no ensino básico trabalha-se tanto conteúdos humanos 
quanto físico-naturais. 

Os conteúdos se apresentam nos diversos anos da Educa-
ção Básica; dessa forma, não há uma especialização em áreas do 
campo do conhecimento geográfico, como na Geografia acadê-
mica: Geografia Urbana, Geografia das Indústrias, Geomorfolo-
gia, Geografia Escolar. Logo, o que poderá acontecer é o docente 
não conseguir mobilizar tais relações indissociáveis entre socie-
dade/natureza no processo de ensinar e de aprender por questões 
diversas, como: lacunas na formação, condições de trabalho pre-
cárias, carga horária excessiva, dentre outras.

Concorda-se com a crítica da dicotomia do pensar geográ-
fico feita por Golledge (2002, p.2, tradução nossa), o qual diz que 
durante todo o século XX “uma parte significativa da busca por 
conhecimento foi desviada por tentativas de entender os mais 
recentes “ismos” em vez de avançar geograficamente no conhe-
cimento, isto é, os geógrafos focalizaram perspectiva em vez de 
substância”. Dito isso, ao se referenciar ao pensamento geográ-
fico nos Anos Finais do Ensino Fundamental, segunda etapa da 
Educação Básica, consideram-se múltiplas dimensões, como: 
social, ambiental, cognitiva, comportamental, dentre outras.

1.1.1  Tripé metodológico para desenvolver e mobilizar ele-
mentos do pensamento geográfico

O objetivo deste tópico é discutir o tripé metodológico 
da Geografia como instrumentos teórico-conceituais para o 
desenvolvimento e a mobilização de elementos do pensamento 
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geográfico do aluno na educação básica. Dessa forma, Correia 
(2012) defende que a Geografia é uma ciência que tem como 
objeto o espaço, e, nesse contexto, dispõe de cinco conceitos-
-chave: espaço, território, lugar, paisagem e região. 

No ensino de Geografia, a importância do entendimento 
da dimensão do espaço pelos escolares deve-se ao fato de ser o 
objeto de estudo da Geografia, como também ser o locus da rea-
lização das práticas espaciais cotidianas, onde os estudantes se 
localizam, se organizam e se orientam. Nesse sentido, o espaço 
se apresenta como um conjunto de formas e de conteúdos cons-
truídos histórico-espacialmente pelos indivíduos. 

No ensino de Geografia, os elementos do pensamento 
geográfico têm como contribuição instrumentalizar intelectual-
mente os alunos para compreenderem o espaço abstratamente 
como uma construção, que se constitui por formas concretas e 
sociais, numa dinâmica em constante transformação (PIRES; 
ALVES, 2013).

O conceito de paisagem nos fornece uma lente de enten-
dimento do que está à nossa vista, quando se olha algum ele-
mento do espaço, seja ele social ou natural. De acordo com San-
tos (1988), as paisagens podem ser artificiais ou naturais, sendo 
a primeira aquela que é transformada pelo homem e a segunda 
aquela que não foi modificada pela ação humana. Assim, a pai-
sagem como conceito constitui-se uma dimensão intelectual da 
percepção, que chega aos nossos sentidos:

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons etc. [...] A percepção é sempre um processo 
seletivo de apreensão. Se a realidade é apenas uma, cada pessoa a vê 
de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem das coisas 
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materiais é sempre deformada. Nossa tarefa é a de ultrapassar a 
paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado (SANTOS, 
1988, p. 61– 62).

Para ensinar paisagem no ensino de Geografia, o profes-
sor pode evocar diversos tipos, como de áreas rurais ou de áreas 
urbanas, a depender dos conteúdos a serem estudados e das 
necessidades didático-pedagógicas dos contextos, das escolas 
ou das turmas (PIRES;ALVES, 2013). Desse modo, ao trabalhar 
determinado conteúdo geográfico, o docente pode estimular o 
desenvolvimento e a mobilização desse conceito por meio de 
diversas estratégias pedagógicas, como trabalho de campo, uso 
de imagens, desenhos, games, músicas, entre outros. 

O território não é somente um conjunto de elementos natu-
rais superpostos na superfície terrestre; é bem mais do que isso, 
sendo também a população e suas formas de apropriação do con-
creto. Nesse sentido, é um conjunto de sistemas naturais (relevo, 
hidrografia) e artificiais (estradas, moradias), constituído por uma 
base concreta, em que a vida acontece em diferentes situações, 
sejam políticas, econômicas ou culturais (SANTOS, 2015).

Haesbaert (2006) entende o território em uma perspectiva 
concreta, mas também considera elementos políticos, econômi-
cos e culturais que se integram entre si, formando a configura-
ção espacial dos sujeitos. Assim, a mobilização desse conceito 
deve ser orientada no sentido da relação entre economia, polí-
tica, cultura e aspectos físico-naturais. 

Na compreensão de Raffestin (1993), território é resultado 
de ação dos atores realizado no espaço e mantido por relações de 
poder. Nesse sentido, o homem constrói sua territorialidade no 
espaço em que circunda. Assim, o autor deixa claro que espaço é 
anterior a território, sendo este produzido somente pela ação de 
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atores no substrato espacial; as práticas espaciais têm o conteúdo 
do território em suas ações sociais espacialmente localizadas, 
que também produz e organiza o espaço geograficamente. 

Assim, território constitui-se um dos conceitos-chave da 
Geografia, mas a sua mobilização e desenvolvimento no ensino 
requer articulação tanto com a base material quanto imaterial 
do espaço geográfico, em virtude do fato de que as questões 
relativas ao ensino perpassam por fatores sociais e intelectuais 
dos sujeitos. 

Nesse sentido, na Geografia Escolar, o conceito de territó-
rio possibilita o desenvolvimento do aluno pela capacidade de 
mobilização na interpretação e atuação nas práticas na organi-
zação geográfica da sociedade; de seus atributos naturais e arti-
ficiais; e pela sua mobilização para o entendimento das relações 
políticas, econômicas e culturais, presentes nas espacialidades 
dos fenômenos.

1.1.2  Princípios lógicos da Geografia

Este tópico discorre sobre alguns princípios lógicos da 
Geografia: localização; distribuição; rede; conexão; extensão; 
delimitação; e escala, a partir de Moreira (2015). Isso se justifica 
porque são esses os fundamentos estruturadores da mobilização 
do pensamento geográfico. Assim, a inexistência deles no ensino 
de Geografia limita a formação e a mobilização do pensar geo-
gráfico dos estudantes. 

O princípio de localização é mobilizado desde os povos 
primitivos. Eles se organizavam no espaço por meio de classifi-
cação, delimitação e, principalmente, pela localização, que pas-
sou a orientar a seguinte pergunta: onde as coisas e situações 
estão? Por que estão ali? 
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Segundo Gomes (2017), o princípio da localização geo-
gráfica começou a fornecer uma resposta simples ao questiona-
mento citado, dando condições de entendimento das diversida-
des dos fenômenos espaciais realizados pelos grupos humanos 
na superfície terrestre. Assim, “[...] a obediência ao princípio 
da localização é a condição que nos garante essa observação da 
diversidade – as coisas se apresentam diversas, mas juntas em 
um lugar” (GOMES, 2017, p. 25).

Distribuição é um princípio lógico da Geografia funda-
mental na organização do espaço geográfico por meio das práti-
cas espaciais. Essas, por sua vez, constroem as espacialidades nas 
quais as ações sociais são localizadas em determinado local. E in 
loco elas são distribuídas espacialmente. 

A distribuição dos fenômenos em determinadas ações 
socioespaciais é exercida pelo princípio da distribuição dos sis-
temas de objetivos e de ações sociais espacialmente localizadas. 
Dessa forma, a análise geográfica tem que trazer o princípio da 
distribuição para discutir os fenômenos geográficos, uma vez 
que tais fenômenos são distribuídos espacialmente de forma 
peculiar a cada fenômeno e às práticas espaciais realizadas. 

Moreira (2001) reafirma esse posicionamento sobre as 
práticas espaciais como ações sociais espacialmente localizadas 
quando diz que “as práticas espaciais são ações que têm por base 
o binômio localização-distribuição (...) que garante o caráter geo-
gráfico da configuração do espaço que as práticas espaciais dão à 
sociedade por meio delas construídas" (MOREIRA, 2001, p.1).

No ensino básico, o princípio da distribuição pode ser 
mobilizado de forma indissociada e articulada aos aspectos 
sociais e naturais. De acordo com as pesquisas nos Estado Uni-
dos, Mohan e Uttal (2015) dizem que, quando se fala em ensino 
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de Geografia neste país, já existe um imaginário de que será 
feita a memorização de nomes de rios, mares e capitais. Por 
outro lado:

Ao contrário deste equívoco popular, Geografia é uma rica disciplina 
de estudo que se concentra sobre as características, relacionamentos 
e padrões espaciais sociais e naturais. Geografia inclui aprender 
sobre culturas, geopolítica, sistemas naturais, distribuição e uso de 
recursos e mapeamento de dados espaciais para entender melhor o 
mundo (MOHAN; UTTAL, 2015, p. 10, tradução nossa).

Em concordância com Mohan e Uttal (2015), a Geografia 
no currículo escolar é um instrumento intelectual sistêmico de 
compreensão do mundo, que contempla a capacidade intelectiva 
de articular aspectos físico-naturais e sociais. Dessa forma, o 
princípio de distribuição deve ser mobilizado junto aos estudan-
tes nas escolas como elemento constitutivo de objetos e de ações 
no qual tem imbuído os fenômenos sociais e naturais para levar 
ao aluno uma interpretação espacial de maneira panorâmica.

O princípio da rede não é recente, mas a partir da Revolução 
Industrial ganhou destaque, pois é instrumento intelectual que 
viabiliza a produção, a circulação e as informações. Nesse sentido, 
sua propriedade é estabelecer a conexão das relações econômicas, 
políticas e culturais no espaço geográfico (DIAS, 2012). 

As redes têm seu poder expandido e intensificado com as 
mudanças oriundas das transformações ocorridas no final do 
século XX, como a organização do sistema-mundo pautado pela 
integração das relações entre as nações. Assim, assumem um 
papel de protagonistas na nova relação global, que se direciona 
à intensificação da articulação econômica, política e cultural em 
escala global (CASTELLS, 1999).

De acordo com Castells (1999), a organização da sociedade 
em rede surgiu decorrente das inovações tecnológicas nos meios 
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de transportes e comunicações a partir da década de 1970, que 
forneceram a base material para tal ocorrência. As novas tec-
nologias permitiram a interconexão simultânea, instantânea e 
assíncrona, bem como marcaram o estabelecimento de um novo 
tipo de relação, agora em rede. Dessa forma, o conceito de rede é 
um instrumento intelectual que dá suporte para o entendimento 
das relações espaciais. 

No ensino de Geografia, o conceito de rede pode ser desen-
volvido e mobilizado como um meio que auxilie os alunos a arti-
cular os demais conceitos da Geografia nas dinâmicas espaciais 
(sociedade-natureza), orientados à compreensão do mundo glo-
balizado. Esse se constitui em rede e é responsável por viabilizar 
a interconexão das relações econômicas, políticas e culturais da 
escala local à global (PIRES; ALVES, 2013).

A Geografia compreende os processos naturais e sociais 
também a partir do princípio da conexão, que se refere à inter-
ligação e articulação entre fenômenos, numa relação de causa 
e efeito, conforme afirma La Blache (2001): “qualquer que seja 
a fração da terra que estude, ele não pode nela se fechar. Um 
elemento geral se introduz em todo estudo local. Não há de fato 
área em que a fisionomia não dependa de influências múltiplas e 
longínquas" (LA BLACHE, 2001, p. 01). 

Assim, o trabalho do geógrafo, seja qual for, não se pode 
fechar no objeto ou no local onde são realizadas suas atividades, 
mas se ancorar em uma relação de causa e efeito entre o local e o 
vasto mundo, que se constitui de processos da totalidade-mundo. 

A mobilização do princípio da extensão é um instrumento 
intelectual que propicia a compreensão da dimensão do tamanho 
dentro da dinâmica geográfica da sociedade, material ou não. O 
espaço geográfico é extenso para ser analisado e compreendido 
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de uma única vez. Por isso, a delimitação é um recurso teórico-
-conceitual aos geógrafos. 

A delimitação é também um dos princípios geográficos 
relevantes para a análise geográfica dos fenômenos, bem como 
sua mobilização pelos professores na escola para desenvolver 
os alunos. A mobilização do princípio da delimitação fornece 
possibilidade de se entender os fenômenos espaciais por meio do 
recorte de fração da realidade para depois articular a totalidade. 

Callai (2014, p. 71) reforça tal consideração ao afirmar 
que, “ao estudar o espaço geográfico, a delimitação dele é um 
passo necessário, pois o espaço é imenso, planetário, mundial”. 
A abordagem geográfica da realidade, devidamente delimitada, 
demanda o princípio de escala geográfica, quando se pretende 
transpor a análise dos fenômenos do global ao local e vice-versa.

No ensino, Callai (2014) diz que a escala é um critério 
importante, pois considera os vários níveis escalares (local, 
regional, nacional e global) na abordagem geográfica. Nessa 
perspectiva, “[...] ao estudar a Geografia do Brasil, estuda-se uma 
realidade que é nacional, mas se deve levar em conta uma grande 
diversidade regional” (CALLAI, 2014, p. 81). 

As abordagens devem transitar em diferentes escalas, pois 
os fatos regionais brasileiros são detentores de aspectos locais 
e globais. A escala contém duas dimensões, uma social e outra 
natural, que devem estar articuladas, pois a primeira se refere à 
dimensão histórica, de como é ou se produz socialmente o espaço 
geográfico. A segunda dimensão diz respeito à escala geológica, 
que se direciona a entender a evolução da natureza e seus desdo-
bramentos sociais e naturais no espaço geográfico.

No ensino de Geografia, qualquer que seja o fenômeno 
abordado, social ou natural, a escala é um instrumento intelec-
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tual de grande relevância, pois, por meio de sua mobilização, 
permite-se fazer mensurações e representações dos fenômenos 
espaciais. A mobilização do princípio de escala geográfica ins-
trumentaliza intelectualmente aos alunos, portanto, elementos 
teórico-conceituais para localizar, correlacionar e sintetizar os 
fenômenos espaciais em âmbito multiescalar. Em termos de 
recursos didático-pedagógicos, o professor de Geografia pode 
abordá-los ao se apropriar de ferramentas como mapas, maque-
tes, croquis, plantas e imagens (PIRES; ALVES, 2013).

1.2  O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

A mobilização de elementos do pensamento geográfico 
como instrumentos intelectuais potentes para interpretação e 
atuação das práticas espaciais é exemplificada por Lacoste (2012) 
em 1976, no livro Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para 
fazer a guerra. Esse autor analisa a guerra do Vietnã, onde o pensa-
mento geográfico foi mobilizado como estratégia no planejamento 
sistemático aos ataques à rede de diques no Vietnã, fundamentais 
à vida das milhares de pessoas que viviam em áreas aluviais. 

Nesse sentido, a escolha dos locais que era preciso bombar-
dear resulta de um pensar geográfico, que comporta vários níveis 
de análise geográfica. Logo, o pensar geográfico se constitui de 
elementos que podem ser mobilizados para analisar, interpretar 
e atuar sobre determinada realidade que tem dimensões também 
espaciais. Para além dessa ideia, Lacoste (2012) avança na discus-
são referente à mobilização de elementos do pensamento geo-
gráfico e lhe ressalta a importância da análise geográfica, pois é 
um conhecimento útil para as ações sociais de planejar e realizar 
intervenções na organização geográfica da sociedade. 



26 MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO

Não se pretende, aqui, analisar a mobilização de elemen-
tos do pensamento geográfico no âmbito da ciência geográfica, 
mas sim essa função no contexto da formação escolar básica em 
Geografia. Ressalta-se o termo proposto por Lacoste (2012), por 
chamar atenção a esses processos cognitivos, em um momento 
de ruptura com o fundamento positivista na análise geográfica.

Nos últimos anos, notadamente ao final da década de 
1990, observa-se a preocupação em se discutir o papel da Geo-
grafia como disciplina do currículo na Educação Básica. Nesse 
contexto, os pesquisadores da Geografia escolar utilizam expres-
sões diversas, relativas a uma forma geral de se pensar essa área 
do conhecimento, a saber: Cavalcanti (2013) usa o termo pen-
samento espacial, raciocínio geográfico e pensamento geográ-
fico; Callai (2014), olhar espacial; Duarte (2016), pensamento 
geoespacial; Roque Ascenção e Valadão (2014) também utilizam 
o termo raciocínio geográfico. Tais considerações encontram-se 
especificadas a seguir.

Cavalcanti (2013, p. 11) ora utiliza a expressão pensamento 
geográfico ora raciocínio geográfico. De acordo com a autora, o 
pensar geográfico é uma contribuição para o aluno “[...] contex-
tualizar espacialmente os fenômenos, ao conhecer o mundo em 
que vive, desde a escala local à regional, nacional e mundial”. 

Por outro lado, ela dizia que “[...] a função mais importante 
da Geografia é formar (...) um raciocínio geográfico” (CAVAL-
CANTI, 2013, p. 128). Em outra oportunidade, a autora afirma 
seu posicionamento em virtude das reflexões de pesquisa durante 
mais de trinta anos relacionadas ao campo da Geografia Escolar, 
que analisa o ensino de Geografia. 

Assim, por meio dessas reflexões de mais de trinta anos 
com pesquisa no campo da Geografia Escolar, Cavalcanti (2019) 
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passa a defender que a função da Geografia na escola é desenvol-
ver o pensamento geográfico do estudante para orientá-lo frente 
às práticas espaciais. Dessa forma, para a autora, além dos con-
ceitos e princípios da Geografia, os outros processos cognitivos 
também constituem o pensamento geográfico dos estudantes, 
como raciocínios e linguagens. 

Cavalcanti (2019) pondera que utilizava desses conceitos 
como sinônimos, mas reconhece que eles têm suas diferenças. 
Assim, parte-se também da mesma concepção, pois o pensar 
geográfico, por meio de seus elementos constituintes, permite 
que os sujeitos interpretem e atuem frente às práticas espaciais 
de forma instrumentalizada. 

De acordo com Callai (2014), o olhar espacial é a maneira 
de fazer da Geografia; seria, desse modo, o método de estudar a 
realidade, principalmente que tenha a ver com a vida do aluno. 
Nesse sentido, esse tipo de abordagem propiciada pela Geogra-
fia “[...] supõe desencadear o estudo de determinada realidade 
social, verificando as marcas inscritas nesse espaço” (CALLAI, 
2014, p. 80).

Para Duarte (2016), pensamento geospacial é um recorte 
usado em muitas ciências, pois constitui uma forma cognitiva a 
ser desenvolvida nos sujeitos. Essa expressão baseia-se na inter-
pretação dos fenômenos espaciais em três elementos norteado-
res: os dos conceitos espaciais, das representações e dos proces-
sos de raciocínios.

Dadas essas expressões, defende-se a mobilização do pen-
samento geográfico como processos cognitivos a serem desen-
volvidos junto aos alunos pelo professor de Geografia na escola, 
com objetivo de instrumentalizá-los intelectualmente a interpre-
tarem e atuarem nas suas práticas espaciais de maneira a cons-
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truir um mundo mais justo e igualitário. Para isso, mobilizar os 
elementos do pensamento geográfico − conceitos e princípios − é 
central para operar intelectualmente com esse modo de pensar, 
pois são esses arcabouços teórico-metodológicos que dão forma-
-conteúdo ao saber geográfico, constituindo-se a base do método 
geográfico para pesquisar e ensinar geografia. 

Para Silva, Roque Ascenção e Valadão (2018), o raciocínio 
geográfico, que em nossa defesa é de pensamento geográfico, 
para a autora significa um modus operandi do intelecto de fazer 
inferências e analogias dos fenômenos espaciais orientados pelos 
conceitos estruturantes da Geografia. Nesse sentido, a figura 3, 
que se segue, representa o desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico do aluno, nas estratégias pedagógicas dos professores de 
Geografia, defendido nesta pesquisa.

Figura 3 – A mobilização do pensamento geográfico.

Fonte: elaborado por Luz Neto (2022). 
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Diante do exposto, optou-se metodologicamente pelo pen-
samento geográfico, em virtude do objetivo desta pesquisa, que é 
analisar como o professor mobiliza elementos do pensamento geo-
gráfico para promover a aprendizagem geográfica − o desenvolvi-
mento do pensamento geográfico, em uma perspectiva da psico-
logia histórico-cultural, na qual o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores são centrais para potencialização da inter-
pretação e atuação no mundo por meio do pensar por conceitos. 

Nesse sentido, defende-se a mobilização de elementos do 
pensamento geográfico como instrumentos intelectuais a serem 
desenvolvidos em âmbito do ensino de Geografia, ancorados na 
articulação dos fundamentos da Geografia e dos processos de 
aprendizagem. Tal pensamento constitui-se em instrumentos 
teórico-conceituais ao ser mobilizado pelo aluno, para interpre-
tação do mundo e de suas práticas espaciais. 

Contudo, a mobilização de elementos desse pensamento 
depende de ações planejadas e estruturadas pelo professor, 
fundamentadas nos conceitos estruturantes da Geografia 
enquanto ciência – espaço, território, paisagem – e seus prin-
cípios lógicos de localização, escala, delimitação, descrição e 
rede, já mencionados. 

O desenvolvimento e a mobilização desse tipo de pensa-
mento é importante em qualquer tipo de sociedade. Assim, dis-
cutir a mobilização de elementos do pensamento geográfico neste 
estudo tem como núcleo central a indicação epistemológica da 
Geografia Acadêmica como um norte para a Geografia Escolar. 

A Geografia Escolar é operacionalizada na prática educa-
tiva do professor em sala de aula, que tem a intenção de criar 
condições sociais para desenvolver o pensamento geográfico 
no processo de ensino-aprendizagem para que seja mobilizado 
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pelos estudantes em suas práticas espaciais no porvir das ações 
humanas na organização geográfica da sociedade. 

Com relação à potencialidade e a especificidade do pensa-
mento geográfico como instrumento intelectual. Alguns pesqui-
sadores já tiveram a curiosidade de tentar entender qual é a força 
dessa forma de pensar geograficamente. Assim como é a nossa 
curiosidade, pois após essa análise com professores, a pesquisa 
dá continuidade na tese de doutorado deste pesquisador sobre 
como os alunos mobilizam elementos do pensamento no ensino 
médio em escolas públicas no Gama-DF.

Um grupo de psicólogos da Clark University, na década 
de 1960, interessados no conhecimento espacial dos geógrafos, 
realizaram uma pesquisa norteada na pergunta “por que os geó-
grafos pensam diferente de outros acadêmicos?” Apesar de não 
terem as respostas completas sobre essa pergunta, concluíram 
que o pensamento espacial, a imaginação espacial, a represen-
tação espacial e a forma como organizam os seus pensamentos 
e dados são peculiares aos geógrafos e diferente dos outros aca-
dêmicos, como, por exemplo, “[...] o desenvolvimento do signifi-
cado espacial em um contexto ambiental requer uma interpreta-
ção dos componentes físicos e sociais do mundo” (GOLLEDGE, 
2002, p. 3, tradução nossa). 

Diante de tal situação, os psicólogos perceberam que 
encontrar significados espaciais exige a entrada de outras dis-
ciplinas como, por exemplo, Psicologia, Biologia, Matemática, 
dentre outras. A constatação é de que a abordagem utilizada 
pelos geógrafos sobre captação de significados mais complexos 
por meio de mapas, gráficos e formulários não foi correspondida 
por qualquer outra disciplina acadêmica (GOLLEDGE, 2002).
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A mobilização é outro processo importante no ensino de 
Geografia. Isso diz respeito à operacionalização com o saber geo-
gráfico − conceitos e princípios. A nossa compressão de mobili-
zação se fundamenta em dois conceitos que mantêm uma proxi-
midade − desejo e motivo. O primeiro de Charlot (2012, 2009) e 
o segundo de Leontiev (2010). 

Para Charlot (2012, 2009), a mobilização do aluno se dá 
pela relação que ele tem com o saber, o sentido. Os saberes pre-
cisam fazer sentido para que ele possa operar com tal conteúdo 
porque a mobilização é do sujeito, o aluno precisa desejar para 
mobilizar. Assim, o autor propõe a equação pedagógica para o 
aluno se mobilizar perante o saber, como: aprender é = operação 
intelectual + sentindo + prazer. 

Frente a essa equação do aprender, os alunos precisam 
entender a importância dos conteúdos para fazer sentido para 
eles aprenderem determinado assunto e outro, não. O autor, 
assim como é a nossa defesa, precisa tentar romper com a con-
cepção do utilitarismo. Isso porque muitas vezes os conteúdos e 
a aprendizagem podem não ser aplicados naquele momento; mas 
em algum outro momento da vida esse conhecimento poderá ser 
solicitado para resolver alguma atividade ou situação-problema. 

Segundo Leontiev (2010), a atividade está relacionada ao 
motivo, ao atendimento de uma necessidade concreta do aluno. 
Assim, o desenvolvimento da psique humana está relacionado às 
condições reais que ela possui para operar com os conhecimen-
tos. A mobilização do sujeito com uma atividade intelectual está 
relacionada ao motivo, às reais necessidades do sujeito. 

As operações de pensamentos mentais ou do próprio 
pensamento espacial ocorrem desde a origem dos seres huma-
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nos, assim como a partir dos nascimentos dos bebês (CAVA-
TON, 2010). 

Segundo Claval (2015, p.11), “[...] desde a origem dos tempos, 
todo homem é um geógrafo”, mas ainda em nível de um discurso 
empírico utilizado nas necessidades mais elementares da vida. 
Esse mobilizar de elementos do pensar geográfico foi importante 
nas sociedades primitivas para atender a tais necessidades básicas 
– morar, deslocar-se e se alimentar. Os sujeitos buscavam alter-
nativas de sobrevivência utilizando-se do pensamento espacial, 
como, por exemplo, o ato de caçar. Esse, por sua vez, os levava 
a fazer pensamentos, conforme a figura 04, registrada na Serra 
da Capivara-PI, de como realizavam tais atividades, por meio da 
mobilização de elementos de pensamentos espaciais empíricos, 
que eram instrumentos simbólicos (pinturas) para manutenção 
da sobrevivência nas suas práticas espaciais.

Figura 4 − Representações gráficas de pensamentos espaciais,  
Serra da Capivara-PI

Fonte: Google imagem, acesso em 13/05/2018.
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Contudo, a mobilização desses elementos do pensamentos 
está no plano das operações mentais empíricas do cotidiano. Eles 
passaram a ser sistematizados e potencializam sua mobilização 
com a implementação da Geografia enquanto um campo cientí-
fico em meados de 1870 e com o ensino de Geografia nas escolas 
de Ensino Básico e Superior. 

Nessa perspectiva, é na educação formal – nível superior 
ou básico – que se pode ampliar e potencializar o desenvolvi-
mento e a mobilização de elementos do pensamento geográfico. 
Na Educação Básica, o professor de Geografia pode organizar 
situações estratégicas para mediação de construção de conheci-
mentos junto ao aluno. 

A nossa defesa da escola como um lugar que possibilita 
criar condições para ampliar o desenvolvimento do pensamento 
geográfico, conforme expressa a figura 05, deve-se às condições 
que o professor de Geografia nesse espaço educativo pode ter 
para organizar situações intencionais, por meio de instrumen-
tos culturais, tanto como objetos (mapas, globo, internet, qua-
dro branco, papel, livro) quanto simbólicos (identidade, emoção, 
representatividade, teorias estruturantes da Geografia).
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Figura 5 – Elementos do processo de ensino de Geografia

Fonte: Elaborada por Cavalcanti (2012, p. 44).

1.3  PENSAMENTO ESPACIAL (SPATIAL THINKING): UMA CON-
TRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
GEOGRÁFICO

A pesquisa bibliográfica realizada nos bancos de dados 
Scielo, Scientific Electronic Library Online, Google Acadêmico, 
World Wide Science, Portal de periódicos da CAPES, dentre 
outros, aponta um maior volume de informações sobre o pensa-
mento espacial, em detrimento do pensamento geográfico, nosso 
objeto de investigação. 

Por isso, esta seção direciona-se à breve explicitação refe-
rente ao Spatial Thinking, que sua tradução significa pensamento 
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espacial. As reflexões das leituras levam a defender que o pensa-
mento geográfico vai além da perspectiva do Spatial Thinking. 
Primeiro, porque outras ciências podem desenvolver tal pensa-
mento espacial, mas o geográfico é oriundo da epistemologia da 
Geografia, portanto, peculiar a esse campo de conhecimento. 

Segundo, porque o pensamento geográfico faz análise 
integrada dos fenômenos físico-naturais e sociais, aspecto que o 
pensar espacial foca mais em elementos topológicos, projetivos e 
euclidianos. Castellar e Paula (2020) ratificam essa assertiva de 
que as relações do pensamento espacial são dessa natureza (topo-
lógicas, projetivas e euclidianas), mas que são além de habilida-
des, conceitos essenciais para a construção do raciocínio geográ-
fico, que consideramos pensamento geográfico. Logo, esses con-
ceitos/habilidades são centrais para o desenvolver e mobilizar o 
pensamento geográfico. 

No entanto, considera-se a relevância de se dialogar com 
essa perspectiva para contribuir teoricamente na construção de 
possíveis referenciais teóricos futuros relacionados a elementos 
que contribuem para o desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico, tanto como uma forma que diferencia a Geografia das 
outras áreas do conhecimento no currículo da Educação Básica 
quanto para o próprio desenvolvimento dos educandos.

O marco da discussão sobre pensar espacial para o ensino 
básico é recente, tendo-se os trabalhos mais elaborados relacio-
nados à temática dos países de origem de língua inglesa, a partir 
da década de 1990, em especial nos Estados Unidos, que grosso 
modo ficou conhecido como Spatial Thinking. Assim, também, 
como na Geografia Escolar, iniciou-se essa discussão na década 
de 1990, que foi ampliada na primeira década deste século XXI. 
O Spatial Thinking se constituiu referência aos pesquisadores dos 
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Estados Unidos, que pesquisam sua importância para o currí-
culo e a vida dos estudantes (DUARTE, 2017).

Os Estados Unidos da América se constituíram referên-
cia na temática relativa ao pensar espacial: os trabalhos nesse 
campo discutem o aprender a pensar espacialmente, principal-
mente por membros da Academia Nacional de Ciências, que têm 
um projeto relacionado aos sistemas de informações geográficas, 
no currículo básico da educação, dentre outros trabalhos. Esses 
mostram a importância do aprender a raciocinar espacialmente 
para a vida cotidiana dos alunos, seja em atividades banais ou 
complexas (DOWNS; SOUZA, 2006).

A discussão do Spatial Thinking remete à importância do 
pensamento espacial como conceitos e habilidades cognitivas 
para as atividades cotidianas dos sujeitos. Downs e Souza (2006) 
concordam com tal princípio:

O pensamento espacial, uma forma de pensar, é uma coleção 
de habilidades cognitivas. As habilidades consistem em formas 
declarativas e perceptivas de conhecimento e algumas operações 
cognitivas que podem ser usadas para transformar, combinar ou, 
de outra forma, operar sobre esse conhecimento. A chave para o 
pensamento espacial é um amálgama construtivo de três elementos: 
conceitos de espaço, ferramentas de representação e processos de 
raciocínio. É o conceito de espaço que faz do pensamento espacial 
uma forma distinta de pensamento. Compreender os significados 
do espaço para podermos usar suas propriedades, por exemplo: 
dimensionalidade, continuidade, proximidade, separação) como 
veículo para estruturar problemas, encontrar respostas (DOWNS; 
SOUZA, 2006, p. 12, tradução nossa).

Para conduzir os alunos a aprender a pensar espacial-
mente, é necessário desenvolver e/ou aprimorar noções relativas 
aos conceitos de escala, orientação, localização e alternância com 
o intuito de realizar o pensamentos em suas espacialidades. 
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Além disso, Downs e Souza (2006, p. 10) reforçam que 
“embora o pensamento espacial seja um modo universal de pen-
sar, ele tem manifestações distintas em diferentes disciplinas”. 
Sendo assim, o pensamento espacial pode constituir o pensa-
mento geográfico, mas não é a mesma coisa, pois diferentes ciên-
cias se apropriam dos conceitos do pensamento espacial para o 
constructo de seus campos de conhecimento. 

Na perspectiva geográfica, o pensamento geográfico com-
preende os fenômenos espaciais de modo indissociável por sistema 
de objetos e sistemas de ações em movimento relacional entre 
sociedade-natureza, que podem ser analisados pelos conceitos e 
princípios geográficos (SANTOS, 2012; MOREIRA, 2015).

Logo, conforme mostra a figura 06 e de acordo com as 
reflexões de Cavalcanti (2019), o pensamento geográfico con-
templa os raciocínios geográficos, o pensamento espacial, bem 
como as práticas espaciais, que se estabelecem objetivamente e 
subjetivamente ações sociais espacialmente localizadas sobre os 
componentes físico-naturais.

O pensamento geográfico é uma forma de pensar além 
das relações topológicas, projetivas e euclidianas. O pensamento 
geográfico busca fazer análise geográfica e interpretar os fenô-
menos em uma perspectiva fundamentada no estatuto epistemo-
lógico da ciência geográfica, estruturada em conceitos, princí-
pios e categorias. 

O pensamento espacial é constituído por meio de relações 
topológicas, projetivas e euclidianas com conceitos elementares 
como deslocar – ir ao supermercado, ir para a escola; direção 
– direita, esquerda, acima, embaixo; distância – perto, longe; 
alternância – chove, sol, sol, chuva; geometria espacial – cír-
culo, quadrado; e classificação, por exemplo, o ato de organizar 
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as compras de supermercados em categorias, como: produtos de 
limpeza, alimentos perecíveis e alimentos secos. 

Os conceitos elementares do pensamento espacial são fun-
damentais para o desenvolvimento do pensamento geográfico, 
sendo desenvolvidos nas atividades cotidianas e no processo de 
escolarização desde a Educação Infantil, mediada pelo pedagogo, 
e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, a cargo do professor de 
Geografia, que estimulará o desenvolvimento/mobilização pen-
samento geográfico nas etapas seguintes de escolarização. 

Dessa forma, o pensamento geográfico é um instrumento 
intelectual peculiar, que encontra maiores condições de se pro-
mover relativamente em torno dos 12 anos, idade a partir da 
qual se ampliam as possibilidades de os indivíduos apropriarem-
-se desse domínio psicológico de relacionarem, de conectarem e 
de interpretarem os fenômenos espaciais, em diferentes escalas, 
sem esquecer os processos físico-naturais e sociais.

O pensar espacial é uma forma de atividade mental (topoló-
gica, projetiva, euclidiana) exercida por muitos campos dos sabe-
res científicos como Matemática, Arquitetura, Artes, Psicologia, 
entre outros, mas o que o diferencia do pensamento geográfico 
é o objeto de estudo. Assim sendo, como o objeto de estudo da 
Geografia é o espaço social construído ao longo do tempo, o 
entendimento dos fenômenos pela Geografia se faz fundamental 
para entender e atuar no cotidiano (FREITAS; ALMEIDA, 2014). 
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Figura 6 − Pensamento geográfico

Fonte: elaborado por Luz Neto ( 2019).

O ex-presidente da Associação de Geógrafos Americanos, 
Reginald Golledge, diz que:

O pensamento espacial e o raciocínio são comuns na maioria dos 
domínios do conhecimento. Eles são centrais para a geografia e 
outras geociências e são importantes em domínios em que bases de 
dados geoespaciais são comuns, variando de astronomia a zoologia. 
Outras áreas de conhecimento como dança, música, pintura, 
escultura, genética, biologia, física, planejamento, arquitetura, design, 
neurociência, psicologia e linguística requerem pensamento espacial 
e usam conceitos e metáforas espaciais e contam com representações 
espaciais: assim, o pensamento espacial se estende muito além do 
campo da geografia (GOLLEDGE et al., 2008, p. 85, tradução nossa).

 A discussão sobre o pensar espacialmente não está centrada 
somente na Geografia, todavia, conforme o exposto, diversas áreas 
o consideram em seus campos disciplinares, como uma impor-
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tante cognição a ser desenvolvida nos sujeitos. Gardner (1995), 
autor da teoria das inteligências múltiplas, já sinalizava que, dentre 
tantas inteligências, existe a espacial, relevante aos seres humanos. 

No Japão, os pesquisadores estão interessados no pensa-
mento espacial, em virtude da proliferação das tecnologias e 
das informações geográficas ligadas aos sistemas de navegação 
de veículos, de celulares e mapeamentos na Web, que, de certa 
forma, buscam analisar essas ferramentas nas atuações dos sujei-
tos nas práticas espaciais. As habilidades ou conceitos de práticas 
espaciais não são aprendidas somente na escola, mas também na 
vida cotidiana, como, por exemplo, brincar e jogar em computa-
dores (WAKABAYASHI; ISHIKAWA, 2011).

Apesar do interesse dos japoneses e do reconhecimento da 
importância do pensar espacial principalmente para a utilização 
das tecnologias geoespaciais, ainda há poucos estudos e pouca 
divulgação do pensamento espacial para o currículo da Educa-
ção Básica no país (WAKABAYASHI; ISHIKAWA, 2011).

A Holanda segue a orientação estabelecida pelo grupo 
inglês denominado Thinking Through Geography (TTG) – Pen-
sar por meio da Geografia –, que avança para além do pensa-
mento espacial. Por meio do TTG os professores são estimulados 
a mobilizarem elementos do pensamento espacial para promo-
ver o pensamento geográfico nos alunos das escolas primárias e 
secundárias holandesas, com intuito de atuar nas práticas espa-
ciais por meio de ações de avaliar e resolver situações em vários 
lugares em que atuem (HOOGHUIS et al., 2014). 

Segundo o grupo de pesquisadores holandeses que estuda-
ram os impactos da aplicação do TTG na promoção do pensa-
mento geográfico, diante desse estudo, chegaram a conclusões de 
que “o pensamento geográfico é definido como um pensamento 
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reflexivo sobre a relação entre a humanidade e o meio ambiente” 
(HOOGHUIS et al., 2014, p. 244, tradução nossa). Para tanto,

Na Holanda, muitos professores participaram de treinamento em 
serviço na TTG. Atualmente, o TTG é um elemento regular na 
formação inicial de professores holandeses, e os editores inseriram 
exercícios inspirados em TTG em seus livros escolares (HOOGHUIS 
et al., 2014, p. 243, tradução nossa).

Ao longo das leituras e reflexões sobre a temática Spatial 
Thinking, constatou-se que há diferença entre o pensamento 
espacial e o pensamento geográfico. As pesquisas ressaltam a 
importância das atividades do cotidiano, tanto para o pensa-
mento espacial quanto para o pensamento geográfico. O pri-
meiro acontece na vida, por exemplo, no pensamento relativo 
aos deslocamentos, na organização de objetos, entre outros, e 
não demanda, necessariamente, um aporte teórico conceitual da 
Geografia à ação, qualquer que seja. 

O segundo, ao contrário, demanda conceitos da Geogra-
fia que, mobilizados, fornecem a dimensão da espacialidade dos 
fenômenos, cujo entendimento é produto do pensar geografica-
mente. Desse modo, o pensamento geográfico vai além do pen-
samento espacial, conforme ratificam Silva, Roque Ascenção e 
Valadão (2018). 

O pensar espacial é um tipo de pensamento cognitivo 
centrado em habilidades da vida cotidiana como localização, 
delimitação, direção, largo, estreito, entre outros. Essas noções 
espaciais são básicas e não demandam necessariamente concei-
tos científicos, por exemplo, arrumar uma casa, em que o sujeito 
mobiliza a cognição por meio de noções espaciais, muitas vezes 
de maneira intuitiva.
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O pensamento geográfico vai além dessa simplicidade de 
mobilização de conceitos empíricos das vivências, para uma ins-
trumentalização intelectual (operar com o cognitivo com signos 
e na relação com o saber científico) propiciada pelo saber geo-
gráfico, que possibilita aos sujeitos realizarem operações men-
tais abstratas, tanto na interpretação quanto na atuação de suas 
práticas espaciais. Nessa perspectiva, estas são estabelecidas 
pelo eixo relacional e indissociável entre sociedade-natureza, na 
produção do espaço geográfico (CAVALCANTI, 2019). Em con-
cordância com Cavalcanti (2019), mobilizar o pensamento geo-
gráfico permite tanto fazer análise geográfica quanto orienta as 
práticas espaciais dos sujeitos. 

A perspectiva do pensar espacial não tem a preocupação 
com o vasto mundo, que se constitui da totalidade dos fenôme-
nos, com as escalas espaciais, com a conexão dos fenômenos, do 
seu funcionamento em rede. Portanto, foge do campo filosófico 
da Geografia, onde seus princípios e fundamentos teórico-meto-
dológicos são desconsiderados. 

A esse respeito, Lopes (2010, p. 96) considera que uma 
das características do pensamento geográfico é dispor dos con-
ceitos estruturantes da Geografia enquanto ciência de catego-
rias que baseiam o desenvolvimento da sua estruturação, e não 
o simples acesso a noticiários ou a resultados das últimas pes-
quisas acadêmicas. 

Conforme Castellar (2019), “[...] para analisar por meio da 
Geografia a realidade nas escolas, é necessário método. A partir 
dessa ideia podemos considerar a análise das categorias e princípios 
geográficos como um método para se entender o discurso geográ-
fico” (CASTELLAR, 2019, p. 12). Logo, a mobilização de elementos 
do pensamento geográfico é operada com o método geográfico, a 
práxis, que se estrutura em conceitos e princípios da Geografia. 
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O presente capítulo tem como intenção analisar a mobi-
lização de elementos do pensamento geográfico nas 
estratégias pedagógicas do professor 1 para promover a 

aprendizagem geográfica de alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental na Escola A da rede pública de ensino no Gama-DF. Para 
isso, realizaram-se observações orientadas por uma matriz, que 
teve por base conceitos e princípios da Geografia; foram utiliza-
dos apontamentos em um caderno de campo, bem como regis-
tros fotográficos das estratégias adotadas pelo docente. 

Por fim, realizaram-se as entrevistas semiestruturadas, 
sobre itens guias – estratégias pedagógicas, conceitos e princí-
pios mobilizados nos conteúdos geográficos – correspondentes 
ao 9º ano do Ensino Fundamental. A análise dos dados, tanto 
deste capítulo 2 como do capítulo 3, se deu por meio da técnica 
de análise de conteúdo baseada em Bardin (2011). 

Assim, este capítulo está estruturado em duas seções: 
escola de atuação do professor 1 no Gama; e estratégias pedagó-
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gicas do professor 1 nas aulas de Geografia, em prol do desenvol-
vimento do pensamento geográfico.

2.1  O LOCAL DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES

Esta pesquisa defende a mobilização dos conceitos e os 
princípios lógicos da Geografia como instrumentos intelectuais 
estruturantes para o desenvolvimento do pensamento geográ-
fico no aluno na Educação Básica. Articulando-se as possibili-
dades enunciadas no ensino de Geografia, a construção dos con-
ceitos científicos permite ao sujeito pensar de maneira abstrata 
e, portanto, potencializa o pensar e o agir nas práticas espaciais 
(MOREIRA, 2002). Assim, para a realização deste estudo, foram 
escolhidas duas escolas públicas na Região Administrativa do 
Gama, RA-II, no Distrito Federal (ver mapa 1).
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Mapa 1 – Escolas pesquisadas na RA do Gama, Distrito Federal

Fonte: LUZ NETO, D. R.S (Org.). In: SANTANA SOBRINHO, O. S.  
Elaborado do IBGE, 2018.

O Gama é uma das trinta e três regiões administrativas do 
Distrito Federal, contando com uma área de 276,30 km² e popu-
lação de 141 mil habitantes no total (CODEPLAN, 2015) e dista 
cerca de 33 km de Brasília (ver figura 1).
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Figura 1 – Distrito Federal e sua organização em Regiões Administrativas

Fonte: GDF: Codeplan – Companhia de Planejamento  
do Distrito Federal (2020). 

De acordo com o censo escolar de 2017, o Gama dispõe 
de doze escolas públicas de Ensino Fundamental na área urbana 
e quatro na área rural. Essas escolas têm exercido a função de 
atender ao público do Gama, como também educandos oriundos 
do entorno sul do DF (GDF, 2017; FREITAS, 2014).

2.2  A ESCOLA DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR 1 NO GAMA

A Escola A é aquela em que atua o professor 1. Para isso, 
efetuou-se uma pesquisa documental no Projeto Político peda-
gógico (PPP), registro fotográfico e aplicação de um questionário 
das condições estruturais e pedagógicas da escola.
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Como pode ser visto na figura 10, a Região Administrativa 
do Gama se divide em cinco setores – Norte, Central, Leste, Oeste 
e Sul. A escola em questão se situa no setor Sul dessa cidade. Esse 
setor dispõe de boa estrutura urbana, com infraestrutura com-
pleta, serviços e comércios diversificados, porém sua população 
residente ainda trabalha fora da cidade, sendo a maior parte em 
Brasília e Taguatinga, o que pode ser observado pelo movimento 
pendular diário. Essa população detém menor poder aquisitivo 
quando comparada ao setor Leste, por exemplo, onde os padrões 
residenciais atestam tal desigualdade.

Figura 10 – Setores do Gama

Fonte: Arquivo da tese de Leite (2012).
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A Escola A foi fundada em 06 de Novembro de 1975, atende 
alunos do Ensino Fundamental da 5ª à 8ª série do ensino regu-
lar. Hoje, ampliou-se o público também para a Educação Infan-
til, Ensino Fundamental I e II e recebe alunos do setor Sul, bem 
como de outros setores do Gama. Além disso, a escola tem efe-
tuado muitas matrículas de alunos do entorno Sul do DF, como 
Valparaíso (GO), Cidade Ocidental (GO), Luziânia (GO), para 
citar alguns municípios (ver figura 11).

Figura 11 – Espaço interno da Escola A

Fonte: Arquivo de Luz Neto ( 2019).

Em relação aos aspectos físicos, humanos e didático-peda-
gógicos, a escola contempla:

a) Aspectos físicos: 15 salas de aula, 01 sala de professo-
res/coordenação, 01 sala de supervisão administrativa, 
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01 sala de direção, 01 sala de recursos para alunos com 
deficiência intelectual, 01 sala de recursos para alunos 
generalistas, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 banheiro 
para funcionários, 02 banheiros para alunos, 01 pátio 
coberto, quadra de esportes e auditório, 01 banheiro 
adaptado para deficiente físico e espaço cultural 
(Barraca de encontros e reuniões).

b) Recursos humanos: diretor, vice-diretor, supervi-
sor administrativo, chefe de secretaria, orientadora 
educacional, professores, cozinheiros, vigias e auxilia-
res de limpeza.

c) Recursos didático-pedagógicos: aparelho de tv em 
cores, 03 microcomputadores, 22 aparelhos de dvd, 04 
aparelhos de som, data show em quase todas as salas, 01 
xadrez, 02 microfones, mapa-múndi e globo terrestre.

Na pesquisa frente aos documentos da escola e in loco, 
identificaram-se algumas divergências quanto ao que se apre-
senta no PPP e na realidade, pois alguns elementos enumerados 
no Projeto Político Pedagógico não contemplaram a realidade 
observada como, por exemplo: sala de informática, biblioteca, 
sala de coordenação, mecanografia.

2.3  AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR 1 NAS 
AULAS DE GEOGRAFIA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 
DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NA ESCOLA A DO GAMA-DF

O objetivo desta seção é discutir as estratégias pedagógicas 
do professor 1 nas aulas de Geografia em prol do desenvolvi-
mento do pensamento geográfico. Para tanto, realizaram-se duas 
entrevistas, 20 horas-aula de observação, registros fotográficos e 
anotações no caderno de campo no segundo semestre de 2018. 
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Esta seção está dividida em dois itens: caminhos na docência e 
atuação em sala de aula; e desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico nas aulas do professor 1.

1.1 Caminhos na docência: uma aproximação ao sujeito 
pesquisado

O primeiro contato com o professor 1 foi feito em março de 
2018 e o critério de sua seleção foi de estar em início de carreira, 
que compreende de 0-3 anos, de acordo com os estágios da car-
reira docente de Huberman (2000). Assim, utilizou-se o aplicativo 
WhatsApp para realizar as primeiras conversas com o docente. 

Posteriormente, foi feita uma visita pré-campo, no mês de 
abril de 2018, onde estava sendo realizado um encontro forma-
tivo promovido pela SEEDF sobre a saúde mental dos funcio-
nários públicos da educação. Nesta oportunidade, aproveitou-se 
para conversar com o docente e a gestão escolar sobre a pesquisa 
(Ver figura 12).

Figura 12 – Primeiro contato de campo

Fonte: Arquivo pessoal de Luz Neto (2018).
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No primeiro diálogo, o professor ficou entusiasmado e 
aceitou participar da pesquisa, mas, por ser recente na função, 
demonstrou insegurança em relação a ser observado. No tocante 
à instituição, perceberam-se alguns elementos iniciais desafia-
dores e possibilitadores para mobilizar e promover o desenvolvi-
mento do pensamento geográfico na aula de Geografia, os quais 
foram obtidos por meio de diálogos com três professores consti-
tuintes do corpo docente da instituição, registrados no caderno 
de campo, a saber:

a) Desafios: situada em uma região periférica da RA do 
Gama, com índices de assaltos e homicídios eleva-
dos comparados a outros setores, por exemplo, Leste 
e Norte; problemas com ausência de internet; falta de 
recursos didáticos; o pátio estava tomado de vegeta-
ção gramínea, que poderia ser melhor cuidada; alguns 
recursos são retirados do bolso dos docentes para reali-
zação de algumas atividades.

b) Possibilidades: formação continuada por meio de pales-
tras; professores em clima de família; reconhecimento 
de funcionários por parte da escola; equipe composta de 
professores com graduação, mestrado e até doutorado.

O professor 1 é oriundo do Estado de Goiás. Ele veio morar 
no DF com sua família, em virtude de ter passado no concurso 
efetivo para professor da SEEDF. Hoje, atua como professor 
regente nas turmas de 8º e 9º anos no período matutino.

O motivo que o levou a ser professor foi o de tentar melho-
rar suas condições de vida, por ser de uma família de baixo 
poder aquisitivo.

Cara, uma coisa que fez eu buscar ser professor, chega até ser engraçado, 
meu pai é pedreiro; aí nas férias ele colocava eu e meu irmão para 
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trabalhar. Aí eu percebi que aquilo era muito sofrimento e que não 
quero uma vida dessas não. Aí, comecei a observar meus professores, 
que chegavam em sala bem vestidos, limpos e perfumados. Eles não 
pegavam sol, não tinham contatos com raios solares. E aí pensei, cara 
acho que vou escolher essa profissão. E aí, comecei a perceber que 
professor é a profissão que sempre está em busca de conhecimento. E 
com o tempo fui percebendo que quanto mais você ensina mais você 
aprende. Ah! Então, é essa profissão que vou seguir, e estou até aqui 
(PROFESSOR 1, 2018).

Já as motivações para ser professor de Geografia estão atre-
ladas aos conteúdos de Geopolítica e Geografia econômica, con-
forme disse o professor 1:

O que me influenciou a fazer Geografia: eu lia os livros didáticos 
e percebia que das únicas disciplinas que estava ligada a minha 
realidade era Geografia. E principalmente a Geografia econômica, 
uma coisa que me influenciou muito, lê dados estatísticos, até hoje eu 
leio. E isso acabou influenciando a ser professor de Geografia. Além 
da Geografia econômica a Geografia política também, pois ouvia falar 
dos países, as relações entre eles, os conflitos (PROFESSOR 1, 2019).

A partir disso, o docente cursou graduação e mestrado 
em uma universidade pública federal, que tem nota 6 da Capes1, 
considerada de qualidade internacional. Mesmo assim, o profes-
sor considera que o curso deixou muitas lacunas, em especial, 
para o campo de ensino de Geografia. De acordo com o profes-
sor 1 (2018):

E comecei a perceber as lacunas quando assumi o concurso da SEDF, 
por quê? Eu não sabia manusear o diário, os colegas que tiveram que 
me ensinar; lidar com os alunos, até hoje eu tenho certa dificuldade 
em lidar com eles; lidar com pai de aluno. O domínio de sala até que 

1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior avalia os cursos de Pós-
Graduação. Essa avaliação, atualmente, é realizada a cada 4 (quatro) anos. Os programas 
6 e 7 indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional (SITE CAPES). Cabe 
ressalvar que não foi objetivo discutir as formas de como os cursos são avaliados. Apenas 
uma indicação/informação.
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eu não tive grande dificuldade, porque eu percebi que se eu não fosse 
um professor linha dura, os alunos não iriam me respeitar pelo fato 
de ser muito novo.

Em relação ao conhecimento da função da Geografia na 
escola, considera-se que ele tem uma noção ampla e adequada 
para mobilizar e propiciar o desenvolvimento do pensamento 
geográfico. Ele disse: “a função do ensino de Geografia para os 
alunos é fazer com que eles possam compreender os fenômenos 
sociais e os fenômenos naturais e que tais fenômenos ocorrem de 
forma articulada” (PROFESSOR 1, 2018).

• A mobilização de elementos do pensamento geográ-
fico nas estratégias pedagógicas pelo professor 1 para 
desenvolver o pensamento geográfico na Escola A da 
rede pública de ensino no Gama

Este item analisa a mobilização de elementos do pensa-
mento nas aulas de Geografia do professor 1 na Escola A para 
criar situações para o desenvolvimento do pensar geográfico dos 
alunos. Com o cumprimento desse intuito, realizaram-se obser-
vações em 20 horas-aulas durante o segundo semestre de 2018, 
registros em caderno de campo, registros fotográficos e entre-
vista semiestruturada na produção das informações empíricas.

Nas aulas 1 e 2, o conteúdo a ser trabalhado foi globaliza-
ção, sendo que o professor 1 disse que considera importante para 
se trabalhar esse conteúdo estratégias pedagógicas como músi-
cas, poesias, imagens, filmes, o lugar do aluno e pesquisas.

Eu acredito que há várias estratégias para se trabalhar globalização, 
eu desde o ano de 2016, eu tenho trabalhado com eles esse conteúdo 
e durante os anos eu não utilizei das mesmas estratégias. Eu sempre 
utilizei estratégias diferentes. Eu vou citar um exemplo aqui: em 2016 eu 
utilizei as estratégias pedagógicas de aulas expositivas, eu ainda continuo 
fazendo isso hoje; como também, eu utilizei de algumas estratégias 
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relacionadas, por exemplo, com poesia e letra de música; e passei a 
utilizar também reportagens. Até porque o estudo de globalização é um 
conteúdo que está relacionado com a vida do aluno. Então, quando eu 
trabalho este conteúdo eu busco relacionar com a vida dele , por exemplo, 
uma das estratégias que uso em sala é quando eu relaciono o conteúdo 
com as marcas que eles usam, por exemplo, marca de roupa; a marca 
dos calçados; a marca do celular; a marca do carro que o pai tem e a 
mãe tem; a marca de fast food. Atualmente, eu tenho utilizado estratégias 
pedagógicas relacionadas à pesquisa porque eu acredito que eu usando 
essa estratégia poderá fazer com que eles venham a compreender melhor 
o conteúdo. E além disso, eu passei a usar também estratégia de mostrar 
imagens e filmes (PROFESSOR 1, 2019).

Quando perguntado sobre quais os conceitos e princípios 
lógicos que mobiliza para ensinar o conteúdo globalização, o 
professor 1 falou:

Os conceitos que eu considero importantes para se trabalhar 
Globalização, primeiro, rede e segundo, região e terceiro, paisagem. 
Porque que eu falo que eles são importantes: rede é porque a própria 
globalização ela ocorre a partir das redes − ferroviária, comunicação, 
internet. Enfim, a Globalização ela se constitui no tempo se torna cada 
vez mais rápida no espaço e no tempo, parafraseando a ideia de David 
Harvey da compressão espaço-tempo. Por isso, que penso que rede é 
importante, entendeu? E é importante também mostrar para o aluno que 
ele também está inserido nestas redes, entendeu? O conceito de região 
é justamente porque a Globalização ela ocorre de maneira diferenciada 
nas diversas regiões do mundo, então, por exemplo, a globalização 
ela não ocorre da mesma forma; a globalização ela não ocorre lá nos 
países do Norte, igual ocorre lá nos países do Sul. Então é justamente 
para mostrar que a globalização, por mais que ela tenta tornar o 
mundo homogêneo, as particularidades e também a singularidade 
de cada região faz com que a manifestação da globalização seja 
diferente, essa é a importância do conceito de região. E o outro, terceiro 
conceito, paisagem, é justamente para perceber que a paisagem com a 
globalização ela é diferente: ela é bonita; ela mostra algo moderno; ela 
induz as pessoas a consumir; ela induz as pessoas a seguirem símbolos; 
a seguirem culturas de outros países, entendeu? Então, a paisagem ela 
se torna importante por causa disso, porque às vezes a mesma paisagem 
que o aluno observa em um filme de Hollywood, essa paisagem pode 
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estar no DF, pode estar em São Paulo, entendeu? E os princípios eu não 
lembro, mas acredito que seja justamente o aluno compreender como 
que ocorre esse processo na vida dele (PROFESSOR 1, 2019).

De acordo com que foi dito pelo docente, constatou-se que 
ele tem uma noção do saber-geográfico baseado em Moreira 
(2015), pois explicitou conceitos – paisagem e região e princípios 
lógicos, como de rede. Tais fundamentos devidamente articula-
dos constituem na Educação Básica elementos do pensamento 
geográfico, conforme Cavalcanti (2013) e Pires e Alves (2013).

Em sala de aula, observou-se que o conteúdo da globali-
zação ocorreu mediante a utilização de slides. Para Andrade et 
al. (2014), os slides são artefatos tecnológicos cada vez mais uti-
lizados em sala de aula e, geralmente, são criados pelo próprio 
professor. Eles têm um caráter de grande potencial didático, pois 
apresentam informações, conteúdos e direcionam atividades 
pedagógicas para o desenvolvimento do ensino (ver figura 13).

Figura 13 – Uso de slides

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).



CAPÍTULO 2 – As estratégias pedagógicas | Professor 1 – Escola A 57

Para Andrade et al. (2014), os slides se popularizaram entre 
os professores porque facilitam a congregação de múltiplas lin-
guagens concomitantemente, a saber: esquemas, textos, imagens 
e vídeos. Além disso, há um aproveitamento do tempo, do plane-
jamento de sequência didática e ritmo do conteúdo trabalhado. 
Por outro lado, o estudo dos autores realizado com professores 
do Ensino Fundamental II e Ensino Médio na cidade de Recife– 
PE constatou que o uso dos slides deve ser regulado, pois, caso 
contrário, os alunos não terão tanta curiosidade nesse recurso. 

No caso desta pesquisa com o professor 1, verificou-se o 
uso excessivo desse recurso, tornando-o banal para os alunos 
que, no decorrer das aulas, passaram a não dar tanta atenção 
como no início das aulas. Contudo, a estratégia pedagógica foi 
fundamental, pois houve condições para formação do pensa-
mento geográfico nas aulas 1 e 2, uma vez que o docente mobili-
zou os conceitos de paisagem e os princípios lógicos de localiza-
ção, delimitação e escala, articulando-os aos aspectos didático-
-pedagógicos e ao contexto de interesse dos alunos.

As aulas 3 e 4 tiveram desdobramentos diferentes. Na pri-
meira, limitou-se às condições para o desenvolvimento do pensa-
mento geográfico, uma vez que a aula foi cedida para uma inter-
venção da orientadora pedagógica, sobre questões relacionadas à 
indisciplina em sala de aula e à necessidade da cooperação desses 
alunos para o trabalho docente. Dentre os aspectos percebidos, 
que estavam atrapalhando o andar das aulas, dois chamaram mais 
atenção: o primeiro diz respeito ao uso do celular sem intenções 
pedagógicas por parte dos alunos. Dito isso, há uma lei no DF que 
proíbe seu uso em sala de aula, sem objetivos educacionais. 

Além disso, existe também uma cobrança por parte dos 
gestores da Escola A, para coibir seu uso indiscriminado. Diante 



58 MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO

desse cenário, o professor, em quase 100% das aulas observa-
das, teve que pedir a não utilização do aparelho. Ao chamar a 
atenção de muitos, houve diversos conflitos, que atrapalham 
tanto a relação professor-aluno quanto o processo de desenvol-
vimento do pensamento geográfico. O segundo diz respeito às 
conversas paralelas. Em muitas aulas, houve a perda de tempo 
de 15 minutos de aula.

Na aula 4, presenciaram-se condições para o desenvolvi-
mento do pensamento geográfico, pois o professor mobilizou os 
conceitos de território, de natureza e dos princípios lógicos, loca-
lização e conexão. Nessa aula, o conteúdo a ser trabalhado foi de 
geopolítica; ao ser perguntado sobre quais seriam as estratégias 
pedagógicas que o professor considera relevante para realizar tal 
conteúdo, ele respondeu:

Cara, esse conteúdo geopolítica eu posso te dizer que eu trabalhei 
uma vez só e foi no ano passado, em 2017; eu trabalhei geopolítica 
da América Latina, mas não foi tão aprofundado, mais aprofundado 
foi só o ano passado. Assim, é muito recente dizer em uma 
experiência curta, acredito que uma das estratégias pedagógicas 
que pode ser utilizada e que eu utilizei foi justamente buscar a 
interdisciplinaridade. Não sei se está certo, mas porque o mesmo 
conteúdo que é trabalhado em História é quase parecido e isso 
relacionado ao 9º ano. Então, umas das estratégias pedagógicas é 
justamente eu buscar esta interdisciplinaridade com o professor de 
História. Essa seria uma das estratégias. A segunda estratégia seria 
eu mostrar reportagens de sites acerca dos assuntos, que são assim, 
mais falados, que são mais reportados pelos meios de comunicação 
e também através disso fazer com que eles não venham a ser 
reproduzidos essa visão hegemônica. E a terceira, que utilizei o 
ano passado, foi o uso de documentário, eu acredito que o uso de 
documentário se torna muito importante para, justamente, explicar 
como, também, contextualizar (PROFESSOR 1, 2019).

Assim, de acordo com ele, o docente tem buscado uma 
reflexão para se aproximar de outras disciplinas, bem como de 
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estratégias diversificadas. Com relação à mobilização de concei-
tos e princípios lógicos para se trabalhar Geopolítica, ele preferiu 
não se manifestar.

Na prática educativa testemunhou-se a estratégia da aula 
dialogada, em que, de acordo com Libâneo (1994, p. 168), “a 
conversação é aberta e o resultado que dela decorre supõe a 
contribuição conjunta do professor e dos alunos”. Para Zittoun 
et al. (2007), o trabalho docente, em uma perspectiva dialó-
gica, considera a estrutura preexistente e a negociação como 
elementos fundamentais no desenvolvimento intelectual do 
aluno, não só na construção dos conhecimentos, mas nos posi-
cionamentos dos sujeitos envolvidos na escolarização. Dessa 
forma, estudos em sala de aula têm mostrado que uma prática 
dialógica de produção de significações partilhadas de maneira 
negociada tende a se cristalizar.

Presenciou-se tal perspectiva dialógica na aula 4, pois o 
docente fez perguntas sobre o conteúdo que tinha trabalhado 
com os alunos na aula anterior, além de relacioná-las aos seus 
contextos. Além disso, mobilizou o conceito de território e do 
princípio da conexão. O primeiro foi para tratar a questão de 
disputas por terras no Brasil em relação ao poder que os grandes 
latifundiários detêm em relação aos pequenos. Isso, de acordo 
com o docente, promoveu uma grande concentração de terras e, 
consequentemente, migrações, aumento da população nas cida-
des, violência, dentre outros problemas. 

O segundo, o princípio da conexão, foi mobilizado para 
estabelecer a relação que o petróleo tem com as causas de mui-
tos conflitos mundiais. Tal princípio permite que se percebam os 
fenômenos. Para La Blache (2001, p. 01), pela conexão podemos 
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entender que “qualquer que seja a fração da terra que se estude 
ela não pode se fechar em si mesma”.

Nas aulas 5 e 6, o conteúdo trabalhado foi a continuação 
da aula 4 sobre Geopolítica. Elas foram destinadas para olhar os 
cadernos dos alunos, conforme mostra a figura 14, com alunos 
realizando registros, para depois serem avaliados pelo docente. 
Dessa forma, a estratégia pedagógica foi a do registro dos cader-
nos dos alunos, mas os conceitos e princípios da Geografia não 
foram mobilizados pelo professor. Por isso, não se pode iden-
tificar a mobilização de elementos do pensamento geográfico, 
tampouco se os alunos conseguiram desenvolver seu modo de 
pensar geográfico. 

Nesse conteúdo, o professor poderia ter mobilizado, prin-
cipalmente, o conceito de território e dos princípios como locali-
zação, conexão. No entanto, defende-se essa perspectiva de con-
siderar os aspectos de registros em caderno, pois, se bem orga-
nizada, também é um instrumento para a aprendizagem geo-
gráfica. Logo, contribui para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico do estudante. 

A estratégia de registro no caderno, de acordo com Santos 
e Souza (2005), é instrumento que serve para registrar parcela 
das relações de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. No 
entanto, o caderno deve ser bem utilizado, pois esses autores 
fizeram observações durante um ano letivo sobre os registros no 
caderno pelos alunos no Ensino Fundamental. Concluíram que, 
muitas vezes, os cadernos são mal utilizados como estratégia 
pedagógica pelo professor, a exemplo do que fez o professor 1 nas 
aulas 5 e 6. Isso, pois, muitas vezes, são utilizados para se ter con-
trole do aluno, em detrimento da promoção de aprendizagem. 
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Segundo Santos e Souza (2005), antes de se utilizar o 
caderno como instrumento pedagógico, o professor pode orien-
tar os alunos com dicas de procedimentos, em busca de registros 
mais relevantes na mediação pedagógica.

Figura 14 – Registros no caderno

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

As aulas 7 e 8 contemplaram o conteúdo da Guerra Fria. 
O docente, ao ser perguntado sobre as estratégias pedagógicas e 
os conceitos da Geografia que considerava necessários para se 
trabalhar esse conteúdo, não quis se pronunciar.

Nas observações, constatou-se o uso da estratégia pedagó-
gica dialógica. De acordo com Alexander (2005), o ensino dia-
lógico tem um grande potencial na aprendizagem por meio da 
exploração da conversação em sala de aula. 

Para chegar a essa conclusão, Alexander (2005) fez um 
estudo comparativo em cinco países – Inglaterra, França, Índia, 
Rússia e Estados Unidos – e chegou a algumas conclusões: a peda-
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gogia não deve ter a intenção de ensinar meramente técnicas de 
ensino, pois ela é uma intervenção cultural no desenvolvimento 
humano; de todos os instrumentos culturais, a conversa é a mais 
usada, sendo um instrumento poderoso, pois a fala medeia os 
processos cognitivos e culturais; contudo, há uma tendência a 
um tipo de diálogo em sala de aula de recitação, que é feita por 
meio de um diálogo com perguntas e respostas fechadas; por 
outro lado, a proposta da perspectiva dialógica é de propor rela-
ções entre os sujeitos no espaço escolar por meio da conversação 
aberta e negociada entre os participantes, professores e alunos. 

Diante disso, presenciou-se tal fato nas aulas 7 e 8, pois o 
docente realizou um diálogo com os discentes comparando con-
flitos geopolíticos no Oriente Médio com a disputa eleitoral no 
Brasil, em 2018. Dessa forma, o professor ouviu os alunos e suas 
ideias sobre o ocorrido, dando feedback às falas. Diante disso, em 
negociação, chegaram à conclusão de que as disputas acirradas 
nas discussões, principalmente nas redes sociais, como Facebook, 
foram decorrentes de duas perspectivas ideológicas diferentes.

Além disso, o professor mobilizou o conceito de território e 
os princípios de localização, delimitação e escala. De acordo com 
Haesbaert (2006), o conceito de território não elenca somente 
uma dimensão objetiva, mas também considera outros elemen-
tos constituintes nas relações espaciais, como fatores políticos, 
econômicos e culturais. O princípio da localização foi usado por 
meio do mapa. Assim, o professor utilizou essa linguagem para 
posicionar as áreas geográficas de tais conflitos. 

Para Gomes (2017), o princípio da localização começou a 
ser usado pelos povos desde os primórdios da humanidade, pois 
as coisas e as ações são reunidas em locais delimitados geografi-
camente pelos seus agentes sobre o substrato natural. Com tudo 
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isso, o professor conseguiu propiciar condições de desenvolver o 
pensamento geográfico, pois toda a sua ação pedagógica e mobi-
lização de conceitos se direcionaram de maneira articulada.

Nas aulas 9 e 10, foi trabalhado novamente o conteúdo da 
Guerra Fria. O professor, ao ser perguntado sobre quais estraté-
gias pedagógicas e conceitos da Geografia considerava relevantes 
mobilizar para trabalhar esse conteúdo, de novo não respondeu. 
Nas observações identificou-se o uso da estratégia pedagógica de 
resolução de exercícios no quadro. 

Nessas duas aulas, limitou-se às condições para o desen-
volvimento do pensamento geográfico, pois não se mobilizou 
conceitos nem de princípios lógicos estruturantes desse modo de 
pensar geograficamente. Assim, os alunos se limitaram a copiar 
nas duas aulas as questões escritas pelo professor no quadro 
branco. Apesar de limitar, o registro em caderno é uma estraté-
gia que pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico. Nesse caso específico a limitação decorreu da ausên-
cia da mobilização dos conceitos e dos princípios geográficos. 

Nas aulas 11 e 12, não houve condições para desenvolvi-
mento do pensamento geográfico, pois as aulas estavam plane-
jadas para ser um trabalho de campo programado pela escola 
para ser realizado na esplanada dos ministérios, Brasília, Região 
Administrativa I do Distrito Federal. Contudo, as aulas não 
ocorreram porque houve problema com os ônibus, que não apa-
receram na escola. Quanto aos motivos, não foram esclarecidos. 
Com isso, todos os alunos foram dispensados em motivo desse 
contratempo. Por outro lado, cabe reforçar a relevância de ini-
ciativas como essa, pois o trabalho de campo é uma estratégia 
pedagógica importante para o processo de aprendizagem no 
ensino de Geografia. 
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Para Lacoste (1977), o trabalho de campo é um momento 
em que os alunos podem tomar consciência de muitas situações 
que eles não tinham sobre determinados contextos. Ele deve ser 
realizado por meio da relação teórica e empírica, além de se con-
siderar as dimensões local-global dos fenômenos espaciais.

Segundo Rodrigues e Otaviano (2001), o trabalho de 
campo é um método de ensino que pode ser usado como recurso 
no Ensino Fundamental e Médio, para tornar mais significati-
vos os conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula. Dessa 
forma, parte-se da ideia da construção dos conhecimentos cien-
tíficos, a partir da realidade dos estudantes, na qual o trabalho 
de campo pode ser bem utilizado como recurso complementar 
na construção dos conhecimentos científicos. 

Logo, defende-se o trabalho de campo como um recurso 
didático-pedagógico potente para o desenvolvimento do pensa-
mento geográfico, já que ele possibilita aos sujeitos no processo 
de escolarização observar, sentir e experienciar os fenômenos 
sociais e naturais nas dinâmicas das práticas espaciais.

As aulas 13 e 14 tiveram como conteúdo os Conflitos ára-
be-israelenses. Ao ser questionado sobre as estratégias pedagógi-
cas para serem utilizadas nesse conteúdo, o professor respondeu:

Cara, as estratégias que eu utilizei com o conteúdo Árabes/
Israelenses, foram justamente as estratégias pedagógicas tradicionais 
– aulas expositivas, documentário. Sendo que nas aulas expositivas eu 
usei slides. E também o conhecimento bíblico, até porque tem muita 
coisa para os alunos entenderem; eles têm que ler algumas passagens 
da bíblia, entendeu? Foi isso, aí você deve estar se perguntando por 
que eu usei somente essas estratégias? Porque no ano passado foi a 
primeira vez que eu trabalhei no 4º bimestre e praticamente não deu 
para desenvolver melhor (PROFESSOR 1, 2019).
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A fala do professor mostra um certo receio em externar 
como estratégia pedagógica a aula expositiva. Para Libâneo 
(1994), a grande questão de algumas estratégias pedagógicas são 
os fins que são dados a elas. Nesse sentido, uma aula expositiva 
de Geografia em que se coloque o aluno como ativo pode ser 
uma excelente maneira para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico. Em relação aos conceitos e princípios lógicos mobi-
lizados para se trabalhar o conteúdo Conflitos árabe-israelenses, 
ele não respondeu.

Nas observações, constatou-se o uso da estratégia peda-
gógica de resolução de exercícios junto aos alunos. Nestas aulas, 
ocorrem condições para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico em virtude de o professor ter mobilizado os funda-
mentos da Geografia para promover a aprendizagem geográfica, 
como fez com o conceito de território. Por meio deste conceito, 
ele articulou os conhecimentos trabalhados. 

Ademais, o docente trouxe um exemplo de interesse de 
muitos alunos, o futebol. Assim, ele deu o seguinte exemplo: 
“imaginem vocês, se a copa do mundo fosse no meio desse con-
flito árabe-israelense, como seria?”(PROFESSOR 1, 2018). Tal 
questionamento levou muitos alunos a respondê-lo: o aluno 1 
disse: “não aconteceria”; o aluno 2 falou: “haveria muitas mor-
tes”; já o aluno 3 respondeu: “poderia ser usado para promover 
a paz”; Dentre outras falas, foram essas as mais relevantes que 
ocorreram naquele momento.

As aulas 15 e 16 destinaram-se a discutir o Oriente Médio. 
Ao ser entrevistado, o docente não quis se pronunciar sobre quais 
estratégias pedagógicas e conceitos ele considerou relevante mobi-
lizar para trabalhar com esse conteúdo. Em sala, observou-se o 
uso da estratégia pedagógica resumo, no quadro, para os alunos 
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copiarem. Nessas aulas constatou-se que se limitaram as condi-
ções para o desenvolvimento do pensamento geográfico (em par-
ticular, na aula 15), já que o professor não mobilizou nenhum con-
ceito, tampouco dos princípios lógicos da Geografia.

Por outro lado, na aula 16, ocorreram condições para o 
desenvolvimento do pensar geográfico, pois ele enfatizou o con-
ceito de região e de localização como instrumentos intelectuais 
para auxiliar a formação do pensamento dos alunos. Dito isso, 
ele ressaltou o conceito de região, caracterizando as particula-
ridades existentes no Oriente Médio, como: área com predomi-
nância de clima árido/semiárido, escassez de água, religião de 
predominância islâmica. 

Além disso, destacou o recurso natural energético do 
petróleo, pois, de acordo com o docente, é uma riqueza natu-
ral, sendo também motivo de muitos conflitos na região. Diante 
disso, a mobilização do princípio de localização chamou a aten-
ção dos educandos porque, em virtude da localização geográfica 
da região do Oriente Médio, as particularidades regionais são 
motivos de muitos denominarem a região como barril de pól-
vora, pois a qualquer momento podem surgir fatos que extrapo-
lam a ordem local.

As aulas 17 e 18 aulas foram destinadas a um projeto da 
escola de curta metragem sobre a questão étnica afrodescen-
dente. As aulas foram destinadas à organização, produção e 
apresentação dos trabalhos, conforme a figura 15. Assim, os 
alunos foram divididos em grupos, e o professor mediou, por 
meio de sugestões, mobilizou o conceito de espaço e os prin-
cípios de localização e conexão. Diante disso, houve condições 
para o desenvolvimento do pensamento geográfico, porque teve 
apropriação de princípios lógicos da Geografia. Cabe ressaltar a 
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grande importância da pedagogia de projetos para o processo de 
ensino-aprendizagem.

Figura 15 – Discussão do projeto

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

De acordo com Castro e Souza (2008), a pedagogia dos 
projetos surgiu no início do século XX, diante das novas deman-
das dos educandos em uma sociedade que se industrializou e 
urbanizou. Tal movimento teve como um dos precursores John 
Dewey, filósofo americano que influenciou muitos educadores. 

No Brasil inspirou o movimento do escolanovismo lide-
rado por Anísio Teixeira em 1932. Dito isso, a pedagogia dos 
projetos critica os métodos tradicionais de aluno passivo, para 
colocá-lo como sujeito central no processo de ensino-aprendiza-
gem. A intenção é tornar o espaço escolar mais rico em possibi-
lidades e mais atrativo para os discentes, bem como mais aberto 
às novas possibilidades de conhecimentos, que perpassam além 
dos muros da escola, de reconhecer a realidade dos alunos como 
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ferramenta de diálogo na construção dos conhecimentos cientí-
ficos na escola. 

Apesar de ter sido um projeto da escola, e não do profes-
sor, a parceria com o docente e sua colaboração fizeram com que 
se percebesse quão potenciais são os projetos pedagógicos para 
o desenvolvimento intelectual dos alunos, dentre tantos, o pen-
samento geográfico. Os alunos dialogaram, negociaram saberes, 
lidaram com conflitos de pensamentos diferentes, participaram 
ativamente do processo de construção de conhecimentos sobre os 
aspectos étnico-racionais. Por conseguinte, promoveram o pró-
prio desenvolvimento do pensamento geográfico no processo de 
mediação pedagógica da aula de Geografia e mobilizaram concei-
tos em suas análises geográficas sobre as questões étnico-raciais. 

Nas aulas 17 e 18, foram mobilizados pelo docente os prin-
cípios lógicos de localização e conexão. O primeiro foi mobi-
lizado por meio do uso de mapa para localizar os fenômenos, 
como se pode observar na figura 15, de forma articulada com 
o conteúdo, na relação de ensino-aprendizagem junto aos alu-
nos, de forma coerente com nossa discussão. Posteriormente, foi 
localizado o continente africano, foram delimitadas suas dimen-
sões, indicou-se as origens de seus povos, contextualizou-se sua 
história, superando a concepção de uma Geografia parcial, redu-
zida e fragmentada.

Nesse sentido, ao se pensar na mobilização do princí-
pio de localização, vem logo a ideia de rumo ou direção de um 
determinado lugar, como: escola, bairro, cidade, estado, país. 
Essas noções começam a ser aprendidas desde o nascimento e 
se desenvolvem e se complexificam de acordo com as necessida-
des dos sujeitos para atuar nas práticas espaciais. Desse modo, 
a ignorância desse princípio, desde os anos iniciais, pode tra-
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zer sérios prejuízos para se relacionar espacialmente (KATUTA, 
2000). Ademais:

Faz-se necessário que o aluno saiba esses conhecimentos para que ele 
consiga situar-se nas aulas de Geografia e também em relação aos 
próprios conteúdos geográficos quando o professor utilizar termos como: 
sudoeste asiático, países das baixas, altas e médias latitudes, Europa 
Oriental e Ocidental, Países meridionais, setentrionais, ocidentais, 
orientais, tropicais, equatoriais, e outros (KATUTA, p. 10, 2000).

Nas aulas 19 e 20, foi trabalhado o conteúdo de redes geo-
gráficas. Ao ser questionado sobre quais estratégias pedagógicas 
e fundamentos da Geografia mobiliza em suas aulas para tratar 
dessa temática, o professor optou por não responder. 

Nas observações, constatou-se a estratégia pedagógica de 
uso de slides, conforme mostra a figura 16, e da mobilização dos 
princípios rede, escala e conexão. A estratégia de uso de slides, 
como dito anteriormente, é um recurso didático-pedagógico 
importante, porque, de acordo com Andrade et al. (2014), reúne 
múltiplas linguagens, tais como esquemas, textos, imagens e 
vídeos. Assim, por meio dela, o professor conseguiu promover 
condições para o aluno desenvolver o seu pensamento geográ-
fico, pois se apropriou do pedagógico e o articulou aos funda-
mentos geográficos.

Já em relação aos princípios lógicos da Geografia, pode-se 
afirmar que eles foram mobilizados de forma apropriada, con-
forme atestam Castells (1999), Santos (2015), Castilho (2014). 
Assim, o professor mobilizou o princípio geográfico de locali-
zação, por meio da identificação com uso do mapa-múndi dos 
países mais e menos detentores de tecnologia. Isso foi feito de 
maneira não estanque, a fim de estabelecer comparações entre os 
maiores e menores concentradores de tecnologia e os impactos 
nas relações geopolíticas diante dessa situação. 
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Figura 16 – Uso de slides

Fonte: acervo de Luz Neto (2018).

Já o princípio de escala foi mobilizado pelo estabeleci-
mento de relação entre o local e o global, pois se discutiu com 
os alunos que as redes são estruturas que sustentam um mundo 
globalizado. Nesse sentido, para o docente, sem as redes, a glo-
balização da forma atual não existiria. Para estabelecer um elo, 
ele recorreu ao princípio da conexão, pois sem os sistemas de 
redes (transportes, comunicações, infraestruturas) não haveria a 
globalização como se apresenta na contemporaneidade, uma vez 
que tais sistemas são as estruturas materiais ou informacionais 
que possibilitam a intensidade e a fluidez em escala global, nunca 
antes vistas na história da humanidade.

Ademais, o professor mobilizou a concepção de Santos 
(2015) sobre a configuração do mundo global, pois ele deixou 
claro para os alunos que esse processo tem coisas boas e ruins. 
Isso porque, ao questionar os alunos, eles disseram que a globa-
lização é algo bom, por causa das tecnologias. Assim, o professor 
apresentou o lado negativo e positivo da globalização.
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Para Santos (2015), a globalização econômica apresenta três 
características, a saber: fábula, perversidade e possibilidade. A 
primeira é narrada pelos atores hegemônicos por meio da mídia 
e do marketing, como uma panaceia na qual todos têm acesso 
aos bens materiais e culturais produzidos pela humanidade. 

A segunda vê a perversidade como as contradições promo-
vidas pela dinâmica da competitividade e individualidade, causa-
das pela intensificação e ampliação da mais valia capitalista, em 
escalas cada vez mais amplas, as quais atingem também os lugares 
que tenham vantagens locacionais e mercado consumidor. 

Por fim, a possibilidade é em virtude do acesso aos apare-
lhos tecnológicos, bem como da própria visualização das con-
tradições do sistema mundo proposto, em que os sujeitos podem 
se apropriar dos sistemas técnicos, no sentido de construir uma 
outra globalização, pautada na justiça social.

Em síntese, o trabalho do professor 1, durante as 20 horas-
-aula observadas, contemplou os seguintes conteúdos: Globaliza-
ção, Geopolítica, Questões Afrodescentes, Guerra Fria, Oriente 
Médio, Conflitos Árabe-israelense, Redes Geográficas. 

Os trabalhos foram realizados com as seguintes estraté-
gias pedagógicas: slides, dialogismo, registro nos cadernos dos 
alunos, resolução de exercícios no quadro, resumo no quadro 
para os alunos copiarem, discussão oral de resumos de conteú-
dos escritos no quadro, pedagogia dos projetos. Já os conceitos 
e princípios mobilizados foram respectivamente: espaço, paisa-
gem, território, região, lugar, localização, rede, escala, conexão, 
extensão e delimitação.

Portanto, apesar de alguns desafios nas práticas educati-
vas na Escola A, o professor conseguiu propiciar situações para 
desenvolver o pensamento geográfico na maior parte das aulas, 
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por meio de diversas estratégias pedagógicas e da mobilização de 
elementos dos fundamentos da Geografia (conceitos, princípios). 
Constatou-se que o fator formação foi o grande responsável pelo 
desempenho do docente, considerado satisfatório, em concor-
dância com o que foi discutido teoricamente.
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O presente capítulo tem como intenção analisar a mobi-
lização de elementos do pensamento geográfico nas 
estratégias pedagógicas do professor 2 para promover a 

aprendizagem geográfica de alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental na Escola B da rede pública de ensino no Gama-DF. Para 
isso, realizaram-se observações orientadas por uma matriz, que 
teve por base conceitos e princípios da Geografia; foram utiliza-
dos apontamentos em um caderno de campo, bem como regis-
tros fotográficos das estratégias adotadas pelo docente. 

Por fim, realizaram-se entrevistas semiestruturadas sobre 
itens guias: estratégias pedagógicas, conceitos e princípios utili-
zados nos conteúdos geográficos, correspondentes ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. Assim, este capítulo está estruturado em 
três seções: escola de atuação do professor 2 no Gama; estraté-
gias pedagógicas do professor 2 nas aulas de Geografia em prol 
do desenvolvimento do pensamento geográfico; e panorama das 
observações dos professores 1 e 2.
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3.1  A ESCOLA B ONDE ATUA O PROFESSOR 2

Esta seção visa caracterizar a Escola B na qual atua o pro-
fessor 2. Dito isso, a escola B está localizada na área rural da RA 
Gama. Tal área se caracteriza pela predominância de atividades 
ligadas à agricultura – feijão, milho, arroz – e pecuária – bovino 
e aves. A figura 17, de uma aula de campo realizada pela escola, 
mostra a paisagem na qual está inserida a Escola B.

Figura 17 – Aula de campo promovida pela Escola B

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2019).

A Escola B está localizada na rodovia DF 475, Km 05, que 
foi idealizada pela Associação dos Moradores dessa instituição 
escolar, para atender a comunidade local em 1994. Uma parti-
cularidade da escola é o fato de ter sido construída com material 
metálico (zinco), fato pelo qual foi apelidada pelos construtores, 
na época, de escola de lata. No entanto, durante a pesquisa não 
se viu tal menção, mas a estrutura da cobertura ainda tem res-



76 MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO

quícios daquela cobertura, a qual, em tempo quente, gera muito 
calor nas salas de aulas (ver figura 18).

Figura 18 – Escola B

Fonte: Arquivo de Luz Neto ( 2018).

No ano de 1995, deu-se o início do primeiro ano letivo da 
unidade escolar, atendendo-se as seguintes modalidades: Pré-es-
cola, 3ª e 4ª séries e Supletivo (fase I e II), nos turnos matutino e 
vespertino. Em 2019, a escola atende um público com 275 alunos 
matriculados nas seguintes modalidades: Ensino Fundamental I 
(1º ao 5º ano) com 121 alunos e Ensino Fundamental II (6º ao 9º 
ano) com 154.

Em relação aos aspectos físicos, humanos e didático-peda-
gógicos, a escola contempla:

a) Aspectos físicos: 07 salas de aula, 01 sala de professores, 
01 sala de supervisão administrativa, 01 sala de dire-
ção, 01 sala de recursos para alunos com deficiência 
intelectual, 01 sala de recursos para alunos generalistas, 



CAPÍTULO 3 – As estratégias pedagógicas | Professor 2 – Escola B 77

01 biblioteca, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 banheiro 
para funcionários, 02 banheiros para alunos, 01 pátio 
coberto, 01 quadra de esportes descoberta, 01 sala de 
multimídia (em construção).

b) Recursos Humanos: diretor, vice-diretor, chefe de 
secretaria, professores, cozinheiros, vigias, auxiliares 
de limpeza.

c) Recursos didático-pedagógicos: 01 aparelho de TV em 
cores, 03 computadores, 03 jogos de xadrez, mapa-múndi.

Dado os aspectos gerais da Escola A e B, constatou-se: a 
primeira se apresenta com melhores condições nos três aspec-
tos mencionados para prática educativa docente, ressaltando-se 
também que há uma necessidade de se promover melhorias nas 
condições de infraestrutura na Escola B para viabilizar as práti-
cas educativas docentes, pois alguns espaços e recursos, mesmo 
existindo, ora estavam fechados, ora não funcionavam. 

Mesmo assim, há funcionamento e atendimento mínimos 
para as demandas do processo de ensino-aprendizagem, funda-
mentais para essa comunidade, principalmente porque grande 
parte dos alunos são advindos das classes populares. Isso sig-
nifica que, sem a prestação desse serviço, essa população não 
teria acesso aos bens culturais e científicos proporcionados pela 
escola, em especial, ao conhecimento poderoso que empodera os 
sujeitos (YOUNG, 2007).

Para Young (2007), todo pai, todo professor e toda a socie-
dade deveriam fazer a seguinte pergunta: para que servem as 
escolas? O autor coloca que ela tem um propósito específico de 
aquisição de conhecimento, que não se adquire em casa ou no 
trabalho, mas não deve ser qualquer saber. Isso porque há duas 
formas de conhecimento, o dos poderosos e o poderoso. 
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O primeiro diz respeito aos conhecimentos que são criados 
e difundidos por uma classe dominante. Esses, por sua vez, são 
constituídos por aqueles que já estão em uma posição de vanta-
gem na sociedade, os quais buscam por meio do conhecimento 
manter tal estrutura desigual e contraditória; o segundo cons-
titui-se de conhecimentos científicos, que podem ser utilizados 
pelos sujeitos, entre esses, os que são desenvolvidos no processo 
de escolarização dos alunos em prol da emancipação (YOUNG, 
2007). Esse aprendizado é considerado poderoso, visto que pro-
move a emancipação por intermédio da instrumentação intelec-
tual – a possibilidade de mobilização de princípios, conceitos. 

Logo, a Escola B tem grande influência e importância para 
o contexto local em que se realizou essa pesquisa, beneficiando 
potencialmente o desenvolvimento integral desses alunos, por 
promover acesso ao conhecimento científico, poderoso, como 
também à interpretação e à atuação das práticas espaciais de 
forma crítico-reflexiva.

3.2  ATUAÇÃO EM SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO DO 
PROFESSOR 2 NA ESCOLA B NO GAMA-DF

Esta seção tem como meta analisar a mobilização de ele-
mentos do pensamento geográfico nas aulas de Geografia do 
professor 2 essenciais para promover a aprendizagem geográfica 
dos estudantes na Escola B. Para isso, realizaram-se observações 
em 20 horas-aulas, durante o segundo semestre de 2018, sendo 
utilizados recursos de caderno de campo, de registro fotográ-
fico e de entrevista semiestruturada na produção das informa-
ções empíricas. A seção está dividida em dois itens: caminhos na 



CAPÍTULO 3 – As estratégias pedagógicas | Professor 2 – Escola B 79

docência e desenvolvimento do pensamento geográfico nas aulas 
do professor 2.

• Caminhos na docência: uma aproximação ao sujeito 
pesquisado

Este item objetiva conhecer o professor 2, participante 
desta pesquisa, por meio de diálogos informais durante o per-
curso e de uma entrevista semiestruturada, realizada antes das 
observações das suas aulas, sobre o seu perfil.

O primeiro contato com o professor 2 foi no dia 25 de abril 
de 2018, com os objetivos de explicar os propósitos da pesquisa e de 
verificar se ele estaria de acordo em participar desta análise. Nesse 
sentido, explicitou-se qual seria o objetivo, ou seja, de observar as 
suas estratégias pedagógicas nas turmas de 9º ano do Ensino Fun-
damental e que não haveria intervenção do pesquisador.

O professor 2 é natural do Distrito Federal e atua como 
professor efetivo da SEDF há 23 anos, sendo 18 anos na Escola 
B. Os motivos que o levaram a ser professor foram por gostar 
da profissão e por sua visão utópica, pois acreditava nas mudan-
ças sociais pela prática educativa. Assim, disse ele: “Em primeiro 
lugar porque gostava da profissão e em segundo porque eu acre-
ditava que ajudaria as pessoas, bem como também mudaria o 
mundo” (PROFESSOR 2, 2018). 

Por outro lado, no decorrer das observações com a reali-
zação da segunda entrevista, o professor 2 mudou seu posicio-
namento em relação à função de ser professor hoje, “[...] na ver-
dade eu não sei mais qual é a função do professor na escola, na 
verdade eu tenho minhas dúvidas. A função do professor é tudo, 
né?! A gente é tudo ultimamente, né?!” (PROFESSOR 2, 2019).
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A escolha por ser professor de Geografia foi em virtude 
de querer saber onde as coisas e ações se localizam no espaço, 
disse o professor 2 (2018), que escolheu ser professor de Geogra-
fia “porque tinha curiosidade de saber a localização das coisas no 
espaço geográfico”. 

Conforme a fala do professor, percebeu-se inicialmente 
uma ausência de uma formação sólida nos fundamentos da 
Geografia – conceitos e princípios lógicos – estruturadores do 
método para ensino de Geografia – mobilizar o pensamento 
geográfico. Poderá ter contribuído para isso o contexto tempo-
ral, pois o docente concluiu a graduação em História e Geografia 
há 30 anos, quando as condições eram diferentes, no sentido de 
acesso aos recursos didático-pedagógicos, livros, vídeos, pales-
tras, entre outros. Ademais, naquele contexto não havia uma 
grande discussão sobre o ensino de Geografia e tampouco sobre 
a mobilização dos conceitos e princípios dessa disciplina com 
relação ao desenvolvimento e à mobilização de elementos do 
pensamento geográfico junto aos escolares como método para o 
processo de aprendizagem geográfica. 

Castellar (2019) afirma que é importante se ter uma for-
mação sólida para que o pensar geográfico realmente aconteça 
na prática educativa dos professores de Geografia na contempo-
raneidade. De acordo com a autora,

A educação escolar na contemporaneidade enfrenta diversos desafios, 
dentre estes os contextos diversificados, o que exige dos futuros 
professores tanto conhecimentos teóricos sólidos, quanto práticos, 
que lhes permitam atuar nos diferentes sistemas de ensino, com 
destaque às escolas públicas. Isto consolida uma demanda efetiva às 
universidades, que é a produção de conhecimentos que subsidiem 
na licenciatura uma formação de professores que seja sólida em suas 
bases teóricas e práticas interdisciplinares (CASTELLAR, 2019, p. 3).
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A função da Geografia na Educação Básica não é formar 
um minigeógrafo, tampouco reproduzir os conhecimentos aca-
dêmicos ou formar um pesquisador, mas é promover condições 
para desenvolver o pensamento geográfico juntamente com o 
aluno, para que os docentes possam mobilizar, na interpretação 
e na atuação, suas práticas espaciais (FILIZOLA, 2009). 

Contudo, notou-se que o professor 2 tem pouco entendi-
mento sobre o papel da Geografia no currículo escolar, pois, de 
acordo com ele, a Geografia tem o sentido para o aluno saber 
se localizar. “Olha, muitos dos nossos alunos, aqui, têm essa 
dificuldade. E, além disso, saber se localizar faz com que eles 
entendam os limites espaciais e tentem ser pessoas melhores no 
mundo” (PROFESSOR 2, 2018). 

Diante dessa situação, apesar da relevância da mobiliza-
ção do princípio da localização geográfica para a análise geográ-
fica em prol de interpretação das práticas espaciais, assim como 
reforça Gomes (2017) de que o é uma das primeiras questões 
geográficas. Mas, por outro lado, constatou-se a importância da 
formação de qualidade, para se possibilitar aos docentes mobili-
zarem elementos para promoverem o desenvolvimento do pen-
samento geográfico, pois a Geografia não é somente mobilizar o 
princípio da localização geográfica, uma vez que saber onde as 
coisas estão é, sim, um princípio lógico dessa ciência e tem sua 
importância para o pensamento geográfico. 

Entretanto, o aluno opera não somente com o princípio 
de localizar, mas também mobiliza outros elementos do pensa-
mento geográfico, a saber: delimitar, descrever, distribuir, conec-
tar, relacionar, espacializar, territorializar, regionalizar, estabe-
lecer relação de escala, posicionar os fenômenos, analisar paisa-
gens, apenas para citar algumas habilidades conceituais. 
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Logo, o entendimento da Geografia do professor 2 está 
aliado ao Spatial Thinking, pensamento espacial, porque tem 
uma compreensão das habilidades espaciais básicas e limitadas 
conceitualmente, por não envolver os fundamentos teórico-me-
todológicos do saber-geográfico, os conceitos e os princípios 
lógicos. O Spatial Thinking surgiu como um campo de estudo e 
cognitivo para se desenvolver junto aos alunos, a partir de 1990. 

De acordo com Duarte (2017), tais discussões, desde então, 
têm avançado por diversos países, principalmente os de origem 
inglesa. Na perspectiva de Downs e Souza (2006), os Estados 
Unidos têm exercido uma liderança nas pesquisas e na aplica-
ção do currículo de Educação Básica, com destaque para uso das 
geotecnologias, com os educandos em perspectiva multidiscipli-
nar, a qual tem sido elaborada e acompanhada pela Academia 
Nacional de Ciência, para avaliação do desempenho dos estu-
dantes na Educação Básica.

Freitas e Almeida (2014) dizem que o Spatial Thinking são 
habilidades cognitivas dos sujeitos, mas estão mais associadas às 
escalas micro de compreensão dos fenômenos espaciais, sendo 
que diversas ciências também têm se preocupado com essas 
habilidades como: Psicologia, Matemática, Biologia, Educação 
Física, dentre outras. Por outro lado, Silva, Roque Ascenção e 
Valadão (2018) não descartam a importância do Spatial Thinking 
ou até mesmo a sua contribuição para ser trabalhada no ensino 
de Geografia na Educação Básica, mas lembram que não é o pen-
sar geográfico. 

Dessa forma, não se quer dizer que o pensamento geo-
gráfico seja melhor do que outras perspectivas ou superior a 
estas, mas é uma capacidade intelectual peculiar à Geografia 
na escola básica. Tal condição de peculiaridade, de acordo com 
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Golledge (2002), foi constatada por um grupo de psicólogos da 
Clark University, na década de 1960, nos Estados Unidos, reve-
lando-se o fato de que os geógrafos têm uma particularidade 
na mobilização cognitiva para interpretarem e atuarem sobre 
problemas espaciais.

• O desenvolvimento do pensamento geográfico nas 
aulas do professor 2 na Escola B da rede de ensino 
público no Gama-DF

 Este item tem como intenção analisar as estratégias peda-
gógicas do professor 2 na Escola B do Gama. Para isso, foram 
realizadas observações em 20 horas-aulas, registros fotográficos, 
entrevistas e anotações no caderno de campo.

Nas aulas 1 e 2, o conteúdo trabalhado foi globalização da 
economia, em que, na perspectiva do docente, tal conteúdo deve 
ser trabalhado por estratégias pedagógicas de vídeo e leitura, 
como também devem ser utilizadas as referências conceituais do 
livro didático:

Quando trabalho globalização, por exemplo, eu acho primeiro um 
vídeo, porque o vídeo dá uma noção geral do que é a globalização. 
Um vídeo educativo, um vídeo que explique o que é a globalização. 
É importante fazer uma pesquisa, uma pesquisa. E também eu 
penso que tem que fazer muita leitura, se não fizer muita leitura para 
entender o contexto mundial, não vai entender o que é globalização, 
né! (PROFESSOR 2, 2019).

Constatou-se que o professor 2 está preso aos conceitos dos 
livros didáticos e estuda por ele. Apesar de serem importantes 
como um recurso pedagógico no ensino de Geografia, os funda-
mentos conceituais devem ser buscados nos teóricos que susten-
tam cientificamente o saber-geográfico, os quais, na Educação 
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Básica, estruturam o pensamento geográfico. Assim, de acordo 
com Castellar (2019), o não domínio dos conceitos e dos princí-
pios lógicos da Geografia significa um obstáculo epistemológico 
para propiciar condições de desenvolver o pensamento geográ-
fico, que ela chama de raciocínio geográfico. Nossa compreensão 
do raciocínio é uma dimensão do pensamento, logo o pensa-
mento geográfico é constituído de processos cognitivos, dentre 
esses, os raciocínios.

Observou-se nas aulas 1 e 2 que o docente no conteúdo 
de globalização lançou mão da estratégia pedagógica de leitura 
do livro didático e discussão sobre ele. Nem conceito ou prin-
cípio da Geografia foram mobilizados. Assim, limitou-se às 
condições para o desenvolvimento do pensamento geográfico. 
Percebeu-se que, embora tenha havido a organização da sala 
em círculo e a tentativa de fazer um diálogo com o cotidiano 
dos alunos, tudo isso ficou mais na base da empiria, essencial 
para outras dimensões da aprendizagem, mas a aprendizagem 
geográfica ficou comprometida. 

Conforme Cavalcanti (2013), a mediação do professor de 
Geografia deve ser o confronto entre os conhecimentos cotidia-
nos e espontâneos, mas que o objetivo é propiciar a construção 
do conhecimento científico junto ao aluno e, portanto, não ficar 
somente na empiria.

As aulas 3 e 4 foram destinadas para o projeto Cidadania: 
a importância do voto. Foi possível observar elementos mobi-
lizados essenciais para o desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico. A estratégia didática da pedagogia dos projetos utilizada 
pelo docente teve como intenção despertar o interesse dos alunos 
pelos assuntos políticos. Diante disso, os alunos foram organiza-
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dos em grupos para produção dos trabalhos, com uso de várias 
linguagens como: desenho, poesia e paródia. 

Tais trabalhos foram apresentados no pátio da escola, em 
culminância com outras turmas, que também participaram da ini-
ciativa do docente. Tal estratégia possibilitou condições para for-
mação do pensamento geográfico, porque o docente mobilizou o 
conceito de território na perspectiva de relacionar as disputas polí-
ticas ao poder. A mobilização do conceito de território propiciou 
a compreensão das mudanças na produção e na organização do 
espaço geográfico, tanto no mundo como no Brasil (ver figura 19).

Figura 19 – Projeto pedagógico cidadania: a importância do voto

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

Uma particularidade em relação ao docente nas obser-
vações das aulas 3 e 4 foi a gestão disciplinar de turma, que é 
um problema relatado pelo professor 1, demonstrado no capí-
tulo anterior. De acordo com Huberman (2000), o professor, nos 
três primeiros anos, vive a fase do choque de realidade, sendo 
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o intuito de como sobreviver é a meta principal nesse período. 
Assim, ele age principalmente por meio do método tentativa e 
erro, em busca dos acertos e da aceitação dos professores, dos 
alunos e da comunidade na qual está inserido (fase exploratória). 

Nesse quesito, o professor 2 leva uma certa vantagem por 
estar na profissão há 23 anos e há 18 anos na mesma institui-
ção. Os alunos fizeram as atividades orientadas pelo docente sem 
muitos conflitos, como ocorre, comumente, em atividades que 
não atraem a atenção dos discentes. 

Além disso, ficou bem explícita a questão de que autori-
dade docente não tem a ver com o fato de o professor ser do 
sexo masculino, visão normalmente propagada no senso comum 
entre os pares e a sociedade, pois o docente 2 é do sexo feminino. 
Portanto, seu tempo de experiência lhe assegura adequada ges-
tão de turma.

As aulas 5 e 6 contemplaram o conteúdo da economia 
europeia. O docente disse que sempre trabalha usando mapas, 
identifica os países e faz relações entre eles. “Quando abordamos 
a Europa, é mais mapa que eu utilizo, para que eles relacionem os 
países, as capitais e façam relações. “Em relação às apresentações 
de trabalho, eu sempre os coloco para apresentarem trabalhos 
em grupo” (PROFESSOR 2). Sobre a abordagem dos conceitos 
e princípios da Geografia, ele disse que sempre mobiliza os do 
material didático. Constatou-se a não condição do desenvol-
vimento do pensamento geográfico, pois nas observações das 
aulas, percebeu-se que o docente utilizou a estratégia pedagógica 
de resolução de exercícios no livro didático. 

Desse modo, limitaram-se as condições para a mobilização 
dos conceitos, sendo que até apareceu a citação dos princípios de 
localização e de delimitação. No entanto, esses não foram mobi-
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lizados de maneira articulada aos aspectos didático-pedagógicos 
e aos contextos de interesse dos alunos. Em conformidade com 
Shulman (2014), é necessário o professor mediar por meio do 
conhecimento pedagógico do conteúdo, constituído pelo conhe-
cimento da disciplina, do didático-pedagógico e do contexto de 
interesse do aluno.

Evidenciou-se um discurso contraditório no diálogo com 
o docente nas aulas 5 e 6, pois no início da pesquisa tinha dito 
que tem dupla habilitação em História e Geografia, mas os alu-
nos se interessariam mais pela Geografia, por se tratar de uma 
ciência mais atual. Porém, no decorrer das observações das aulas 
nas quais houve momentos de indisciplina e de desinteresse dos 
alunos, o docente mudou de opinião, dizendo que os alunos gos-
tam mais de História do que de Geografia. 

Desse modo, o docente mostrou o desconhecimento em 
relação a essa situação apresentada em sala de aula nas discipli-
nas nas quais atua, História e Geografia. Isso porque tal desinte-
resse pelas ciências sociais, no contexto atual, está atrelado a dois 
vieses, um de natureza cultural e outro, geopolítico.

No viés cultural, de acordo com Carretero (2005), tradicio-
nalmente, a sociedade e a escola não têm dado a devida impor-
tância às disciplinas sociais como tem se dado às disciplinas de 
ciências naturais, à matemática e às linguagens. Dessa forma, há 
uma perspectiva nesta visão de mão dupla, pois a primeira diz 
respeito ao imaginário da sociedade, país e até mesmo acadêmi-
cos de que as ciências humanas são mais fáceis e, portanto, os 
alunos não devem dar uma atenção mais efetiva. 

Por outro lado, outro problema, de acordo com o autor, é 
que há uma aproximação forte entre ciências sociais e ideologia. 
Assim, os agentes educativos, que comandam as ações para serem 
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realizadas nos currículos, defendem que a ideologia determina o 
que deve ser ensinado. Nesse sentido, dão menos relevância às 
disciplinas sociais, não as considerando como possibilitadoras 
no desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos alunos.

O outro viés é o de caráter neoliberal que, de acordo com 
Libâneo (2012) e Gaúdio et al. (2017), tem influenciado as políticas 
públicas, em especial as dos países mais pobres, com maior força a 
partir de meados da década de 1990. Neste contexto, merece des-
taque o encontro em Jomtien, Tailândia, que estabeleceu diretri-
zes gerais elaboradas pelos países ricos, para implementação de 
políticas públicas educacionais em países pobres, em nações com 
menos poder de barganha na geoeconomia e política global.

As aulas 7 e 8 foram uma continuação do conteúdo sobre 
a Europa, nas quais o docente disse que as estratégias mais rele-
vantes para se trabalhar seriam vídeo e leitura. Nas observações, 
constatou-se na aula 7 leitura silenciosa do livro didático; e na 
aula 8, resolução de exercícios. Não houve a mobilização dos 
conceitos, nem dos princípios geográficos, tampouco a articu-
lação dos aspectos didático-pedagógicos ao interesse dos alunos. 
Assim sendo, limitaram-se as condições de desenvolvimento do 
pensamento geográfico (ver figura 20).

Castellar (2019) também reforça a ideia da necessidade 
de o professor de Geografia na Educação Básica se apropriar 
dos conceitos e dos princípios lógicos dessa ciência, pois são 
esses fundamentos epistemológicos que constituem o discurso 
geográfico. E tal discurso ainda se encontra em construção, 
pois os docentes, de acordo com a autora, precisam continuar 
investindo na sua intelectualidade, mas eles, muitas vezes, se 
afastam após o término das licenciaturas, o que passa a ser um 
obstáculo epistemológico. 
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Figura 20 – Europa

Fonte: acervo de Luz Neto (2018).

Assim, Castellar (2019) propõe que a perspectiva intelec-
tual dos docentes seja estimulada, desde a formação inicial, para 
que os futuros docentes possam mobilizá-los, ao longo das prá-
ticas educativas.

Defendemos que esses componentes devem ser assegurados na 
formação inicial do professor, para que uma nova cultura de práticas 
docentes surja e supere os obstáculos epistemológicos e pedagógicos. 
Essa superação implicará oferecer condições que permitam aos 
futuros professores a formulação de argumentos lógicos, associados 
às categorias e princípios, para responder à pergunta essencial 
da Geografia: por que os lugares são, como são e estão onde estão 
(CASTELLAR, 2019, p. 18-20).

Nas aulas 9, 10, 11 e 12, presenciou-se o conteúdo da 2ª 
Guerra Mundial. De acordo com o docente, as estratégias peda-
gógicas usadas foram júri simulado e mapa conceitual. Nas 
observações das aulas 9 e 10, constatou-se que houve condições 
de desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno por 
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meio da estratégia pedagógica do mapa conceitual, conforme 
mostra a figura 21.

Figura 21 – Mapa conceitual 2ª Guerra Mundial

Fonte: Acervo de Luz Neto (2018).

Assim, o professor mobilizou o conceito de território para 
trabalhar os conflitos entre as nações. Os conflitos por poder, 
em pequenas ações do cotidiano, podem gerar mudança na fun-
cionalidade e nos conflitos de interesse, como, por exemplo, há 
locais no Gama em que, durante o dia, funciona um comércio de 
mercadoria alimentícia, sendo bastante movimentado. À noite, 
porém, é de domínio de consumidores de drogas ilícitas. Isso 
demonstra usos distintos do território e que há conflito pelo uso 
em horários diferentes. 

Além disso, houve a mobilização dos princípios de locali-
zação e conexão, uma vez que o professor fez inter-relação entre 
os conflitos decorrentes de disputas comerciais e territoriais, 
entre as nações participantes do conflito, citando exemplos.
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Já nas aulas 11 e 12, limitaram-se as condições para o 
desenvolvimento do pensamento geográfico, pois o conteúdo 
da 2ª Guerra Mundial foi dado pelo filme Até o Último Homem, 
drama norte-americano. Apesar do filme ser adequado à temá-
tica, não houve identificação de planejamento de aula, com 
orientação para mobilização dos conceitos basilares a serem 
discutidos, por meio da estratégia pedagógica do filme para 
promover o pensar geográfico dos alunos. Sendo assim, a aula 
serviu para ocupar os alunos, mas não serviu para ampliar 
condições para o desenvolvimento do pensamento geográfico 
dos estudantes.

Nas aulas 13 e 14, também não houve condições de desen-
volvimento do pensamento geográfico dos alunos porque não 
teve aula, em virtude de ser folga garantida por abono de traba-
lho eleitoral do professor. Dessa forma, os alunos foram libera-
dos mais cedo das atividades escolares. Assim, particularidades 
de contexto das práticas educativas, como questões de ordem de 
necessidades específicas, afetam momentos que são necessários 
seu atendimento para uma prática docente potencial na promo-
ção do desenvolvimento dos estudantes. 

Nas aulas 15 e 16, o conteúdo trabalhado foi o da China. 
De acordo com o docente, o ideal seria utilizar estratégias com 
uso de mapas e vídeo. Para ele, deve-se “primeiro usar mapa, 
porque hoje mesmo o aluno estava pensando que a China e o 
Japão eram a mesma coisa. Depois, vídeo, pois é mais fácil, e em 
seguida texto. O objetivo foi mostrar como a China está inva-
dindo a economia brasileira” (PROFESSOR 2, 2019). 

Em sala de aula, evidenciou-se a execução da produção de 
debate pelos alunos sobre a orientação do professor (ver figura 
22). Considerou-se que houve condições do desenvolvimento do 
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pensamento geográfico, pois foram mobilizados os conceitos de 
território de forma articulada e os princípios lógicos de localiza-
ção, escala e conexão.

Figura 22 – Produção de debate

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

Assim, o trabalho foi realizado: primeiro o professor 2 colo-
cou a turma em duplas, porque é extremamente importante a dis-
cussão entre pares, já que essa estratégia constrói conhecimento. 
Para Pontecorvo (2005), a interação entre os pares é um potencial 
a ser utilizado, já que nela há trocas culturais fundamentais na 
construção do conhecimento científico. De acordo com a autora, 
existem muitos estudos que comprovam que quem recebe ou 
serve de tutor são mais propensos à aprendizagem e, portanto, ao 
desenvolvimento. Desse modo, essa opção de trabalho em duplas 
garantiu importante processo de aprendizagem aos alunos.

Em relação às aulas 17 e 18, limitaram-se as condições para 
desenvolvimento do pensamento geográfico, porque a Escola B 
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depende do abastecimento por caminhão pipa. Assim, as aulas 
foram suspensas, posto que não foi feito o abastecimento d’água, 
que é fundamental para a realização de todas as atividades da 
escola (alimentação, higiene, hidratação dos corpos dos sujeitos), 
ver figura 23.

Figura 23 – Abastecimento d’água da escola

Fonte: Acervo de Luz Neto (2019).

Nas aulas 19 e 20, foi apresentado o trabalho com o con-
teúdo China. Como já mencionado, o professor disse que diante 
de tal conteúdo o ideal é trabalhar com vídeo e texto, mas usou, 
nestas aulas específicas, o vídeo. Antes de passá-lo, o professor 
explicou a importância do conteúdo a ser ministrado, para o 
processo de escolarização dos alunos. Considerou-se que esse foi 
o ponto positivo dessas aulas, pois os discentes devem ter ciência 
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do porquê de estudar determinados conteúdos. Bloom (1979, p. 
2-3) também defende essa acepção quando diz que “[...] os obje-
tivos educacionais devem dar direção ao processo de aprendiza-
gem e determinar a natureza dos dados que devem ser usados na 
avaliação dos efeitos das experiências de aprendizagem”. Assim, 
cabe aos docentes deixar isso bem claro para seu público escolar.

Dado o exposto, o professor passou o vídeo e depois divi-
diu a turma em duplas, para que anotassem os elementos rele-
vantes visualizados e os relacionassem ao texto do material didá-
tico. Posteriormente, organizou-os em círculo, quando então 
houve a apresentação dos registros nos cadernos. Apesar da boa 
organização da estratégia pedagógica, não houve interação com 
o contexto dos alunos, qual seja, citar a quantidade de produ-
tos, tais como brinquedos, eletrônicos, acessórios em geral a que 
tivemos acesso em 2018, levando-se em consideração que mui-
tos são oriundos da China. Ademais, não se mobilizou conceitos 
nem princípios lógicos, por isso, o pensamento geográfico nessas 
aulas não teve circunstância para acontecer. 

Em suma, os conteúdos observados nas aulas do professor 2 
foram seis: Globalização, Economia Europeia, Europa, 2ª Guerra 
Mundial, China e Conflitos Mundiais. Esses foram trabalhados 
por meio de algumas estratégias pedagógicas: leitura e discussão 
de tópicos, roda de conversa com os discentes, pedagogia dos 
projetos, resolução de exercícios do livro didático, leitura silen-
ciosa do texto do livro didático, mapa conceitual, filmes, debate, 
apresentação de trabalho, pequenos vídeos sobre os conteúdos.

Dadas as observações do docente, o professor 2 utilizou 
uma diversidade de estratégias pedagógicas para trabalhar mui-
tas vezes o mesmo conteúdo. Isso se deve ao estágio da diversi-
dade, como diz Huberman (2000), pois nele o professor tem uma 
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tendência, em virtude da sua experiência docente, de mobilizar 
uma quantidade de estratégia maior do que um professor ini-
ciante na carreira.

A diversidade de estratégias pedagógicas pode ser consi-
derada o ponto mais forte do docente nas aulas observadas, com 
intuito de alcançar o conhecimento pedagógico do conteúdo. 
Entretanto, a não criação de situações didático-pedagógicas para 
propiciar situações para o desenvolvimento do pensamento geo-
gráfico dos escolares, na maior parte de suas aulas, está atrelada 
principalmente a lacunas teóricas dos fundamentos da Geogra-
fia e à dificuldade de articular o conteúdo com o contexto de 
interesse dos alunos. 

Ao tentar mobilizar os elementos do pensamento geográ-
fico (conceitos/princípios lógicos), restringiram-se os conceitos 
e princípios somente à localização. Dessa forma, o docente se 
aproximou mais da perspectiva do Spatial Thinking do que do 
pensamento geográfico. Embora o pensamento espacial seja 
relevante e contribui para propiciar o desenvolvimento do pen-
samento geográfico, ele deve ser mais estimulado nas creches, na 
Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Fundamental I, em que 
atuam os pedagogos, e não centralmente em turmas de 9º ano, os 
quais estão em um estágio de pensar por conceitos e na perspec-
tiva geográfica, de mobilizar conceitos e princípios geográficos. 

Logo, evidenciou-se lacunas na formação do professor 2 
como o principal motivo de não ter conseguido promover situa-
ções para desenvolver o pensamento geográfico na maior parte 
das suas aulas. No entanto, outras causas também podem ser 
aventadas: políticas públicas, valorização da disciplina, proces-
sos de formação docente (em um contexto temporal), condições 
de infraestrutura da escola, acesso a materiais didático-pedagó-
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gicos, aspectos socioeconômicos dos alunos, indisciplina escolar, 
recessos escolares, falta de água, falta de luz, atestados médicos, 
condições do tempo meteorológico, apenas para citar alguns.

As condições estruturais, como a infraestrutura, influen-
ciaram no trabalho docente, visto que, a título de exemplificação, 
constatou-se que na sala de aula onde ocorreram as observações 
havia um ventilador e uma central de ar, mas nenhum desses 
equipamentos estava funcionando no momento das observações 
das aulas. Assim, em muitos períodos , o calor era insuportável, 
tornando-se insustentável a ambiência para uma aula. Diante 
dessa situação, o professor 2 chegou a tirar os alunos da sala de 
aula para o pátio, pois a situação era desconfortável para todos, 
conforme mostra a figura 24.

Figura 24 – Aula no pátio da escola B

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

Algumas aulas foram prejudicadas por motivos diversos, 
como: falta de água, ausência do professor, reuniões, problemas 
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com a saúde dos alunos e indisciplina. Tais particularidades fize-
ram com que a prática educativa fosse prejudicada. Ao mesmo 
tempo, concorda-se com Cavalcanti (2013, 2017), ao dizer que 
os professores precisam reconhecer que existem desafios múl-
tiplos para a ação docente, mas, por outro lado, têm que traçar 
estratégias para que possa melhor desenvolver seu trabalho. Isso 
porque, independente das questões extraescolares, os trabalhos 
nas escolas e dos professores continuam, como assim o fez o pro-
fessor 2 na aula citada, representada pela figura 24.

Logo, os motivos do professor ter tido limitações em 
propiciar situações para desenvolver o pensamento geográfico 
devem-se a:

a) Lacunas na formação, pois o mesmo não mobilizou os 
conceitos e princípios da Geografia em suas estraté-
gias pedagógicas. Tal razão se deve em função de ter se 
diplomado em instituição que não ofertou uma forma-
ção adequada para ensinar Geografia em determinado 
contexto temporal. Além disso, o professor fez dupla 
habilitação − História e Geografia − na década de 1980, 
contexto em que ainda se iniciava a discussão sobre o 
ensino de Geografia.

b) Atuação em múltiplas turmas em dois componentes 
disciplinares, Geografia e História. Isso o prejudica, pois 
o sobrecarrega com muitos planejamentos e mudanças 
de turmas no mesmo dia letivo.

c) Condições de infraestrutura física, haja vista a sala ser 
pequena e o ventilador e a central de ar não funciona-
rem. Assim, o calor prejudicou o desempenho tanto do 
professor quanto dos alunos.
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Por outro lado, houve resistência a essas contradições apre-
sentadas pelo contexto, pois o docente promoveu algumas ações de 
âmbito didático-pedagógico, éticos, motivacionais, afetivos, que 
contribuíram, sem dúvida, para a formação humana dos alunos. 

Primeiro, ressalta-se a grande diversidade de estratégias 
pedagógicas que foram utilizadas nas aulas; os alunos sempre 
foram tratados de forma respeitosa e ética. Mesmo que na entre-
vista o docente tenha verbalizado desânimo com a carreira, na 
prática não se viu tal desânimo para realizar seu trabalho. A afe-
tividade com os alunos foi também um ponto forte, pois sempre 
que se perceberam alunos com problemas pessoais, houve apro-
ximação e diálogo, na tentativa de auxiliá-los.

Logo, conforme se discutiu na seção 1.3, o professor 2 se 
aproximou do Spatial Thinking (pensamento espacial), sendo 
que muito se tem discutido sua importância e aplicação, princi-
palmente na orientação do pensar espacial em países de origem 
de língua inglesa a partir da década de 1990. O Spatial Thinking 
tem se constituído como um conjunto de habilidades importan-
tes para a vida dos escolares, com destaque para os estudos e 
aplicabilidade no currículo da Educação Básica nos Estados Uni-
dos (DUARTE, 2017).

Portanto, o trabalho do professor 2 realizou-se com muito 
profissionalismo. Apesar de boa parte das aulas ter mobilizado 
elementos do pensamento geográfico (conceitos e princípios 
lógicos) constituintes do pensamento geográfico de maneira 
limitada, isso não significou que foi por falta de vontade. A pes-
quisa constatou que a principal causa, conforme já citado, foi 
lacuna na formação conceitual dos fundamentos da Geogra-
fia, sendo as demais influências como questões estruturais da 
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instituição, contexto social, quantidade de alunos, indisciplina 
escolar, entre outras. 

3.3  UM PANORAMA DAS OBSERVAÇÕES DOS PROFESSORES  
1 E 2

Esta seção tem como intenção efetuar considerações acerca 
das observações das estratégias pedagógicas adotadas pelos pro-
fessores 1 e 2 para propiciar situações para o desenvolvimento do 
pensamento geográfico de seus alunos, cuja síntese encontra-se 
sistematizada no quadro 4.

Como pode ser visto, foram observadas 20 horas-aula de 
cada professor, mas a criação de situações de desenvolvimento 
do pensamento geográfico só foi propiciada em 12 horas-aula do 
professor 1 e em 6 aulas do professor 2; respectivamente, 60% e 
30%, de acordo com o critério estabelecido de se ter na estratégia 
pedagógica a condição de mobilizar elementos do saber geográ-
fico, tanto com conceitos ou princípios geográficos, conforme a 
classificação de Moreira (2015). 

A pesquisa, que foi realizada com base qualitativa, cons-
tituiu-se, tão somente, uma ilustração para evidenciar a pers-
pectiva de promover condições para o desenvolvimento do 
pensamento geográfico no dia a dia da sala de aula. Além disso, 
quando não houve condições para tal desenvolvimento em algu-
mas aulas ou atividades, não se constatou que foi por falta de 
disposição do professor. 
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Ao contrário, as evidências da pesquisa mostraram que 
decorre de diversos fatores, muitas vezes longe do domínio 
docente: problemas na infraestrutura da cidade ou no campo; 
no espaço físico da escola; nas condições do tempo; na falta de 
recursos didático-pedagógicos; com a indisciplina escolar; no 
contexto social de violência urbana e sexualidade precoce; com 
o consumo e tráfico de drogas dentro e fora da escola; de turmas 
superlotadas; excesso de turmas dos professores para cumprir a 
carga horária; desinteresse pela disciplina; as lacunas na forma-
ção; dentre outros.

Importante destacar, nesse contexto, as condições das 
estruturas das escolas. Essas se constituem em um dos desa-
fios para o desenvolvimento do pensamento geográfico, pois 
tais condições são elementos que favorecem o processo de 
ensino-aprendizagem. 

De acordo com Rosa (2014), no Brasil, em 2013, 4,2% das 
escolas públicas possuíam condições adequadas ao bom fun-
cionamento da prática educativa dos professores. Em 2018, os 
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (INEP) reforçam tal premissa, de ausência 
de algumas estruturas básicas nas escolas públicas no Brasil 
(ver quadro 5).



102 MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO

Quadro 5 – Infraestruturas disponíveis nas escolas de ensino médio – Brasil – 2018

Categorias  
na linha Categorias na coluna

Recurso
Dependência administrativa

Total Pública Federal Esta-
dual

Muni-
cipal Privada

Bib./sala de leitura 55,1% 48,9% 95,7% 80,3% 40,1% 81,6%

Banheiro (dentro/fora) 95,7% 95,1% 100,0% 94,5% 95,2% 98,4%

Banheiro PNE 41,8% 38,6% 76,6% 53,7% 34,3% 55,6%

Dependências PNE 31,2% 28,0% 63,8% 40,7% 24,4% 44,7%

Lab. de ciências 11,5% 8,0% 95,7% 24,4% 3,4% 26,3%

Lab. de informática 44,3% 43,9% 95,7% 75,4% 35,0% 46,1%

Internet 69,6% 63,4% 95,7% 89,8% 55,9% 96,0%

Banda larga 57,6% 50,7% 91,5% 76,9% 43,3% 86,8%

Pátio (cob./desc.) 68,5% 63,9% 97,9% 71,6% 61,8% 87,9%

Quad. esp. (cob./desc.) 42,0% 37,8% 95,7% 65,8% 30,0% 59,7%

Recurso
Dependência administrativa

Total Pública Federal Esta-
dual

Muni-
cipal Privada

Bib./sala de leitura 87,5% 85,7% 98,1% 85,4% 82,7% 91,9%

Banheiro (dentro/fora) 97,1% 96,4% 99,8% 96,3% 99,5% 98,8%

Banheiro PNE 62,5% 60,0% 93,8% 59,1% 57,6% 68,7%

Dependências PNE 46,8% 44,3% 79,5% 43,4% 37,7% 52,7%
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Categorias  
na linha Categorias na coluna

Lab. de ciências 44,1% 38,8% 83,4% 37,5% 28,8% 57,2%

Lab. de informática 78,1% 82,1% 98,8% 81,8% 64,4% 68,4%

Internet 95,1% 93,6% 99,3% 93,5% 85,9% 98,7%

Banda larga 84,9% 81,1% 95,1% 80,8% 70,2% 94,1%

Pátio (cob./desc.) 79,2% 74,8% 89,9% 74,2% 88,0% 90,1%

Quad. esp. (cob./desc.) 75,9% 72,8% 70,0% 72,8% 73,3% 83,6%

Fonte: Inep, 2018, adaptada por Luz Neto (2018).

No DF, os dados apresentados pelo gráfico 1 mostram, de 
certa forma, condições favoráveis, pois, de 12 itens enumerados, 
somente 4 estão abaixo de 50%. Entretanto, tal realidade nas 
escolas pesquisadas constatou mais problemas do que os dados 
estatísticos apresentados a seguir. 
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Gráfico 1 – Estrutura Básica das Escolas Públicas no DF

Fonte: CODEPLAN, 2017.

Evidenciou-se, nas duas escolas, focos desta pesquisa, situa-
ções adversas a esses quantitativos apresentados no gráfico 1, como: 
ausências de laboratórios (ciências, informática), de salas de aulas 
(música, artes), biblioteca. Quando se identificou a presença desses 
elementos, alguns se apresentaram com falta de manutenção. 

Na Escola A, em área urbana, as aulas funcionam em uma 
sala ambiente, o que se considera relevante, na medida em que 
ajuda o professor a organizar seu trabalho pedagógico. Entre-
tanto, na Escola B, em área rural, escola de telhado de zinco, não 
há existência desse tipo de sala. De certa forma, a comunidade 
escolar é prejudicada com sala ambiente, porque é obrigada a 
mudar de sala. Em contrapartida, perde-se muito tempo sem 
sala ambiente, pois o professor deve juntar seu material e deixar 
a sala pronta para o próximo docente. Assim, o quadro 6 apre-
senta de forma resumida tal situação enumerada.
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Quadro 6 – infraestrutura das escolas

Especificação Escola A Escola B

Sala de aula 15 07

Sala de professores 1 1

Supervisão administrativa 1 1

Sala da direção escolar 1 -

Sala para alunos com dteficiência 1 -

Almoxarifado 1 1

Banheiros 2 2

Banheiros para funcionários 1 1

Pátio coberto 1 1

Quadra de esportes 1 1

Banheiro adaptado 1 -

Fonte: Informações empíricas de campo − elaborado pelo autor (2019).

A quantidade de alunos por sala prejudicou o trabalho 
docente nas condições para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico, isso porque dificultou a gestão disciplinar no traba-
lho com os conteúdos a serem ministrados. Pôde-se constatar, 
por exemplo, em virtude da organização de um projeto na escola 
B, o qual deixou os alunos muito agitados, tendo o professor 2 
dificuldades para mantê-los focados no conteúdo (ver figura 25).
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Figura 25 – Grande quantidade de alunos

Fonte: Arquivo de Luz Neto (2018).

Quanto à agitação, não se pode também dizer que esses alu-
nos queriam prejudicar intencionalmente a aula do professor, pois 
em muitos desses casos, essa intensa movimentação está associada 
a um conjunto de fatores de ordem biológica, social e cultural. 

Nesse sentido, precisa-se ter cuidado para não se ter um 
olhar etnocêntrico, tanto do pesquisador quanto dos professores 
em relação aos alunos. Isso porque, de acordo com Reis e Jesus 
(2014), os jovens são vistos, muitas vezes, em uma perspectiva 
cultural homogênea e até mesmo estereotipada, como é o caso 
dos que vivem no campo, associados muitas vezes a um estereó-
tipo de Jeca Tatu, atrasados. 

É também o caso dos jovens urbanos das áreas periféri-
cas, que são vistos como violentos, até mesmo sem cultura. 
Logo, deve-se evitar o determinismo do senso comum, o de que 
a indisciplina nas aulas se deve ao motivo de os alunos não que-
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rerem nada com a vida, ou de não terem condições cognitivas de 
se apropriarem dos conhecimentos científicos. 

Ao contrário, existem muitas manifestações e habilida-
des cognitivas de tais sujeitos, as quais não se conhecem, pois 
são reprimidas de se manifestarem nos espaços escolares, por 
medo de rótulos, e que poderiam ser oportunidades de mani-
festações cognitivas, utilizadas como estratégias pedagógicas 
nas aulas de Geografia, tais como: hip-hop, grafite, capoeira, 
dentre outras artes.

Já em relação aos recursos didático-pedagógicos, consta-
tou-se que a escola A ofereceu mais recursos para o professor 
1 trabalhar do que a Escola B, conforme demonstra o quadro 8 
a seguir. Dessa forma, alguns recursos existiam em uma escola 
e na outra, não. Além disso, muitos não funcionavam e havia 
alguns ainda fechados (ver quadro 7).

Presenciou-se, também, a influência do contexto social no 
andamento das aulas de Geografia: violência, sexualidade, dro-
gas, desestruturação familiar e desigualdades sociais. A violên-
cia foi vivenciada ao menos uma vez, em um dia de observação 
das aulas na Escola A: um dos alunos da turma foi roubado e 
vítima de violência física, por ter reagido a um assalto. 

Nesse dia, os alunos ficaram muito agitados e comovidos 
com o fato. O professor foi orientado pela gestão escolar a tratar 
sobre o tema. Dessa forma, dialogou com os alunos, a partir de 
alguns elementos do cotidiano, com destaque a violência, dro-
gas, sexualidade e indisciplina escolar. Ressalta-se que esses se 
configuram como desafios para promover o pensamento geográ-
fico dos jovens escolares nas unidades de ensino.
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Quadro 7 – Recursos didático-pedagógicos

Especificação Escola A Escola B

TV 1 1

Notebook - -

Caixa de Som 1 1

Data Show 14 -

Mapa-múndi 3 1

Internet - -

Tablet - -

Globo terrestre 1 -

Lousa digital - -

Outros - -

Fonte: Informações empíricas de campo – elaborado pelo autor (2019).

Outro fator que prejudica o desenvolvimento do pensa-
mento geográfico diz respeito à formação dos professores. Nesse 
sentido, essa pesquisa revelou que a melhor formação garantiu 
uma potencialidade na mobilização de elementos do pensa-
mento geográfico central para propiciar as condições do desen-
volvimento do pensamento geográfico dos alunos.

Importante frisar que não se pretende culpar o professor 
2 por ter uma formação menos sólida do que a do professor 1, 
pois de acordo com Gatti (2013), a formação de professores no 
Brasil está comprometida desde o professor formador, pois ainda 
existem professores que medeiam os processos de ensino-apren-
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dizagem de maneira mecânica e fragmentada. Esses problemas 
se iniciam na formação inicial e permanecem na formação con-
tinuada dos professores. 

Tal fato tem sido um percalço para o professor 2, visto 
que isso se constatou nas entrevistas e nas observações das aulas 
durante o segundo semestre de 2018. Assim, evidenciou-se que, 
apesar de o docente ter 23 anos de experiência, boa gestão na 
organização de espaços e de tempos, uso diversificado de estra-
tégias pedagógicas, ele só conseguiu mobilizar elementos do 
pensamento geográfico para promover o desenvolvimento desse 
pensamento pelos alunos em 30% de suas aulas observadas, con-
tra 60% do professor 1.

Diante do exposto, pode-se afirmar que o professor 2 teve 
grande dificuldade em mobilizar os conceitos e princípios da Geo-
grafia, conforme suas próprias palavras, pois, ao se perguntar na 
entrevista sobre os conceitos e princípios da Geografia mobiliza-
dos por ele para se trabalhar frente aos conteúdos geográficos, res-
pondeu: “Para trabalhar todos os conceitos e princípios da Geo-
grafia, eu uso o livro didático, os conceitos literalmente. Quando é 
conceito eu uso o livro didático (PROFESSOR 2, 2019)”. 

Dessa forma, ficou distante da mobilização dos elemen-
tos do pensamento geográfico central para desenvolver o pen-
samento geográfico dos alunos. De acordo com Moreira (2015), 
o que dá a forma-conteúdo ao saber geográfico são os concei-
tos estruturantes (espaço, paisagem, território) e seus princípios 
lógicos (localização, delimitação, extensão, distribuição, cone-
xão, rede, escala, distribuição). Sendo assim, a ausência da mobi-
lização de tais conceitos limita a constituição do pensamento 
geográfico. Dessa forma, o docente 2 teve aproximações com o 
Spatial Thinking (pensamento espacial).
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Por outro lado, a formação sólida do professor 1 foi fun-
damental para o resultado de 60% das aulas observadas terem 
mobilizado elementos geográficos para desenvolver o pensa-
mento geográfico juntamente com os alunos. Essa mobilização 
mais potencializada foi evidenciada que é fruto de uma forma-
ção mais sólida em fundamentos da Geografia, pois, conforme 
a entrevista com o professor 1, este tem graduação e mestrado 
acadêmico e foi formado em uma instituição que tem linha de 
pesquisa de ensino de Geografia. Indicadores que comprovam 
nossa constatação da relevância de uma formação sólida para 
potencializar a mobilização de elementos do pensamento geo-
gráfico em prol de promover a aprendizagem geográfica − o 
próprio pensamento geográfico dos escolares. 

Cavalcanti (2017) reforça a necessidade da formação 
autônoma, pois o contexto social e as políticas para a área de 
educação exercem influência no seu trabalho. Dessa forma, as 
escolas e os professores, de alguma forma, continuam seus tra-
balhos. Para isso, aponta a necessidade de uma formação com 
base sólida baseada na autonomia e na sua autoria, principal-
mente a inicial, para que os docentes possam superar os desa-
fios na prática educativa. 

Nesse cenário, a autora sugere que tal prática precisa estar 
orientada no sentido de alguns princípios, como: os saberes geo-
gráficos, pedagógicos, didáticos e do cotidiano. Para Shulman 
(2014), tais saberes são a base necessária para a mobilização do 
conhecimento pedagógico do conteúdo nas aulas ministradas. 
Dessa forma, o autor enfatiza a importância de se desenvolver, 
nos processos formativos, o pensamento pedagógico disciplinar, 
pois esse dá suporte ao processo de ensino-aprendizagem.
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Castellar (2019) reforça a necessidade da formação e da 
atuação docente fundamentado na mobilização de conceitos e 
princípios geográficos, para que os docentes superem os obstá-
culos epistemológicos no ensino de Geografia. Dessa forma, a 
construção de situações para o desenvolvimento do pensamento 
geográfico nas estratégias pedagógicas faz-se necessária com a 
mobilização de elementos do pensamento geográfico, de concei-
tos e de princípios geográficos.

Diante do exposto, o resultado apresentado pelo maior 
desempenho na mobilização de elementos do pensamento 
geográfico do professor 1 não é uma tentativa de dizer que ele 
é melhor ou pior do que o professor 2. Contudo, esta pesquisa 
constatou que a formação inicial sólida do professor 1 lhe per-
mitiu, nas aulas, mobilizar o conhecimento pedagógico do con-
teúdo em que estiveram presentes os conceitos e os princípios 
lógicos constituintes do pensar geográfico. 

Dessa forma, mesmo tendo o professor 1 algumas condi-
ções desfavoráveis em relação ao professor 2 – encontrar-se em 
estágio inicial da carreira, ter dificuldade de lidar com a ques-
tão de organização disciplinar de turma –, ele conseguiu mobi-
lizar elementos do pensamento geográfico em 60% de suas aulas 
contra 30% do professor 2. Isso foi possível porque o professor 1 
conseguiu mobilizar os conceitos (território, espaço, paisagem, 
região, lugar) e princípios geográficos (localização, conexão, 
escala, entre outros) com os aspectos didático-pedagógicos, arti-
culando-os aos conteúdos geográficos ao interesse dos alunos.
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Pensamento geográfico é um processo cognitivo ininter-
rupto, que se amplia quando o professor de Geografia 
na Educação Básica orienta seu trabalho mobilizando 

elementos dos fundamentos da Geografia, no aspecto didático-
-pedagógico e no contexto de interesse do aluno. Esse pode ser 
utilizado pelos escolares como um instrumento intelectual na 
interpretação e na atuação em suas práticas espaciais. 

O desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno 
no ensino de Geografia, por meio dos conteúdos geográficos, 
deve ser trabalhado e orientado pela mobilização de elementos 
do saber geográfico, tanto nos conceitos estruturantes − espaço, 
paisagem, território −, bem como pelos princípios lógicos − 
escala, localização, delimitação, rede, conexão. 

Desse modo, o papel do professor de Geografia nesse pro-
cesso é mobilizar, nas estratégias pedagógicas, tais conceitos e 
princípios de modo articulado às demandas dos alunos, para 
que se possa instrumentalizá-los intelectualmente na inter-
pretação e atuação nas práticas espaciais. Sendo as práticas 
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espaciais o conjunto sistêmico de ações sociais espacialmente 
localizadas, mediadas por sistemas de objetos, realizadas por 
diferentes atores, sejam hegemônicos ou não hegemônicos que 
são responsáveis pela produção, reprodução e organização do 
espaço geográfico. 

Caso o professor de Geografia não mobilize tais elementos 
do pensamento geográfico, correrá o risco de limitar o desen-
volvimento do pensamento geográfico junto ao aluno. Ou ao se 
trabalhar com a espacialidade do fenômeno ao não mobilizar os 
elementos do pensamento do pensar geográfico pode também 
se aproximar, entre outras formas de pensar a do pensamento 
espacial (Spatial Thinking) ou empírico; porém apesar de ambos 
contribuírem para pensar geograficamente, não é propriamente 
o pensamento geográfico, pois esse é estruturado nos elementos 
do saber geográfico (conceitos-princípios lógicos).

Os conhecimentos empíricos são decorrentes das práticas 
socioespaciais cotidianas, em que os sujeitos produzem e intera-
gem sobre eles. Tais conhecimentos são importantes para criar 
situações de desenvolvimento do pensamento geográfico, na 
medida em que os professores os utilizam para fazer a mediação 
pedagógica na construção dos conhecimentos científicos. 

Quanto ao pensamento espacial, a leitura e discussão da 
revisão bibliográfica em nível internacional apontaram-no como 
um conjunto de habilidades realizadas pelos seres humanos 
desde o nascimento. 

Os elementos do pensamento espacial são mobilizados em 
diversas áreas do conhecimento, as quais discutem e estudam 
esses tipos de espacialidades, que se centram mais em uma escala 
microrrelacional. Dito isso, ciências como Psicologia, Engenha-
ria, Biologia, Arqueologia, Antropologia, dentre outras, também 
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têm se preocupado com essas questões do pensamento espacial. 
Contudo, a revisão bibliográfica também mostrou a importância 
do pensamento espacial para a vida e o estudo científico, dentre 
esses, o da Geografia.

Diante do exposto, mobilizar elementos do pensamento 
geográfico vai além dos pensamentos empíricos e espaciais, 
pois o geográfico permite uma mobilização intelectual mais 
ampla, grosso modo. A título de exemplificação é como se fosse 
um satélite no espaço pelo que se possibilita visualizar os fenô-
menos espaciais geograficamente distantes ao indivíduo, sem 
precisar, necessariamente, se deslocar ou vivenciar para inter-
pretar ou planejar ações espaciais, a saber: relacionar o espaço 
como um sistema de objetos e de ações; estabelecer escalas de 
micro a macro; relacionar os fenômenos sociais e naturais de 
forma indissociável; fazer conexões de escala local a global; 
localizar as ações e os objetos no espaço; delimitar as configu-
rações espaciais; elucidar causas e efeitos da territorialização; 
visualizar a paisagem (natural e social) para além do aparente; 
compreender as configurações geográficas como produtos his-
tóricos da ação humana na construção geográfica da realidade; 
e entender a organização do espaço geográfico como aberta e 
um campo de possibilidades de mudanças socioespaciais, para 
citar algumas habilidades.

A criação de situações para o desenvolvimento do pensa-
mento geográfico pelo professor na Educação Básica perpassa 
por desafios e possibilidades. Primeiro, há nas condições atuais, 
em escala global, um processo de mundo pautado na globaliza-
ção neoliberal. Essa, por sua vez, foi intensificada principalmente 
a partir da década de 1990, por meio do incentivo e da orienta-
ção para a competitividade das relações econômicas, políticas e 
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culturais em âmbito internacional, como se fosse a saída para as 
crises sociais, ambientais e políticas.

No Brasil, a educação passa a ser colocada como um dos ati-
vos para o mercado capitalista. Dessa forma, o financiamento de 
grandes organismos internacionais, como o Banco Mundial, passa 
a planejar e impor conteúdos para serem realizados nas escolas 
direcionados ao mercado de trabalho. Cabe ressaltar que a dimen-
são do mundo do trabalho é relevante, mas o questionamento é de 
se verticalizar essa em detrimento da formação humana. 

De fato, houve tal direcionamento no país por meio da 
publicação da lei da reforma do Ensino Médio, que vai ao encon-
tro da verticalização da formação técnica em detrimento da 
perspectiva global, com a diluição de vários componentes cur-
riculares, como, por exemplo, a Geografia, antes obrigatória nos 
três primeiros anos do Ensino Médio, e que agora passa a ser um 
itinerário formativo, conforme a lei 13.415 de 2017 da reforma do 
Ensino Médio.

Os desafios em âmbito específico à prática educativa são 
decorrentes da formação de professores, problemas nas estruturas 
das escolas, falta de recursos didático– pedagógicos, indisciplina 
dos alunos, dentre outros. Em relação à formação de professores 
no Brasil, essa ainda tem sido marcada pela fragmentação, prin-
cipalmente pela herança vigente dos currículos pautados em uma 
perspectiva tradicional, denominado 3 + 1, em que os três pri-
meiros anos são destinados às disciplinas da ciência específica, no 
nosso caso a Geografia, e somente no último às disciplinas peda-
gógicas. Essa última é vista também, de certa forma, de maneira 
preconceituosa por alguns formadores, que se aliam ao modelo de 
produzir ciência pautada no produtivismo acadêmico. 
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Por tais motivos, a preocupação de alguns docentes na 
universidade tem sido pesquisar para se inserir nessa lógica em 
detrimento do ensino. Apesar disso tudo, há processos de resis-
tências e de mudanças em alguns cursos, por meio da reformu-
lação curricular; da inserção da linha de pesquisa de ensino de 
Geografia em cursos de pós-graduação; do aumento da produ-
ção acadêmica no campo de ensino de Geografia em teses, dis-
sertações, monografias, livros e artigos em periódicos e eventos.

As estruturas das escolas também se constituem como 
desafios, pois o local no qual o ensino se desenvolve influencia 
também na aprendizagem. Em campo, isso foi constatado, pois, 
na Escola A, a estrutura estava melhor do que a da Escola B; pri-
meiro, por ter uma sala ambiente pela qual os alunos, na troca de 
horário, se locomoviam para o local; segundo, porque esse fato 
ajuda a melhorar a organização didático-pedagógica do docente, 
pois ele não tem que se preocupar em deixar o ambiente organi-
zado para o próximo. 

Na Escola B, por não ter essa condição de sala ambiente, 
o docente perdia muito tempo para transitar de uma sala para 
outra, pois, antes de ir para a turma de 9º ano, ele precisava 
deixar a outra sala organizada. Além disso, ao chegar ao novo 
ambiente, começava-se um novo trabalho de organização das 
cadeiras e do contato com os alunos. Dessa forma, perdiam-se 
em torno de 15 minutos para realizar tal organização. Ademais, 
as duas salas tinham problemas com as estruturas das paredes, 
portas, ventilação e cadeiras. 

Com relação à questão do conforto do ambiente ao fator 
climático, nas instituições em que havia condições desfavoráveis 
para se adequar às mudanças do tempo nas estações do ano, os 
alunos e os professores sofriam com isso, pois, nas duas insti-
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tuições, os ventiladores não estavam funcionando. Dessa forma, 
todos – alunos e os professores – ficavam incomodados em 
decorrência do calor.

Os recursos didáticos também influenciaram no processo 
de ensino-aprendizagem, uma vez que são instrumentos que 
podem auxiliar os docentes no trabalho pedagógico. Percebeu-se 
que nas escolas pesquisadas existia uma ausência desses recur-
sos. A indisciplina dos alunos também foi outro desafio para o 
trabalho dos professores. Dentre as causas observadas, identifi-
cou-se o uso do celular, conversas paralelas, não interesse pela 
Geografia, paqueras e visão ideológica. 

O uso de celular em sala de aula, por exemplo, foi um dos 
principais motivos que causaram indisciplina e conflitos nas 
aulas do professor 1 e 2, nas escolas A e B. No DF, existe uma 
lei que proíbe o uso desse aparelho sem a intenção pedagógica. 
Dessa forma, nas duas escolas, em muitas aulas, os professores 
tiveram que chamar a atenção dos alunos diversas vezes, o que 
prejudicou tanto o andamento das aulas quanto a relação entre 
professor e aluno. 

Cabe ressaltar que o celular pode ser um instrumento tec-
nológico aliado para os professores e alunos, mas seu uso deve 
ter uma intenção pedagógica e ser equilibrado, pois as reflexões 
e a atuação na docência têm nos mostrado essa dualidade; se, de 
um lado, é um recurso importante para a busca de informações e 
construção de conhecimentos já por outro lado, ele também pode 
prejudicar quando os alunos os utilizam sem fins pedagógicos na 
sala de aula. Assim, quando os conteúdos não lhes agradavam, 
recorreram ao uso do celular como distração, é o que se pode 
observar na maior parte das aulas na Escola A e B no Gama.
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As conversas paralelas, sem fins pedagógicos, também 
foram motivos de conflitos e prejuízos para as aulas, com desta-
que para a mediação nos conteúdos a serem trabalhados conjunta-
mente. No entanto, o professor 2, com maior experiência, era mais 
respeitado pelos alunos, pois seu tempo na escola era de 18 anos 
e na atividade docente de 23 anos, o que lhe foi favorável. Além 
disso, quando os professores chegam ao estágio de diversificação 
na carreira, conseguem mobilizar mais instrumentos pedagógicos 
e terem maior segurança do que os do estágio probatório. 

Assim, constatou-se que ele exerceu em boa parte das aulas 
autoridade o não autoritarismo. Por outro lado, o professor 1 teve 
muitos problemas para manter a autoridade; a isso, atribui-se a 
um conjunto de fatores já enumerados e também ao fato de estar 
no estágio probatório na carreira. 

Vale ressaltar que as conversas entre os pares em contextos 
de aprendizagens são importantes. Portanto, uma sala de aula 
barulhenta, por onde os alunos discutem, interagem, questio-
nam, propõem, pode ser plena de oportunidades de aprendiza-
gens. Porém, entende-se que isso precisa ser planejado intencio-
nalmente pelo docente. Caso contrário, tais conversas atrapa-
lham o processo de ensinar e de aprender.

Não obstante, apesar de todos os desafios que se podem 
apresentar para que o professor de Geografia promova condi-
ções aos alunos de desenvolverem o pensamento geográfico, 
não podem ser usados como desculpas para resistir ao que é 
posto na realidade. 

Logo, constatou-se nas aulas movimentos de resistência 
dos professores, os quais elaboraram e realizaram planos de tra-
balho para suas práticas educativas nas escolas A e B. Assim, 
houve o uso de estratégias pedagógicas diversificadas como: aula 
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expositiva, slides, vídeos, filmes, imagens, exercícios escritos, lei-
turas, discussões em grupos, apresentações de trabalhos, aulas 
dialógicas, mapa conceitual, uso de mapas, projetos pedagógicos. 

Além disso, um dos docentes mobilizou elementos dos 
fundamentos da Geografia estruturadora do pensamento geo-
gráfico. Assim, tais resistências só ocorreram em virtude de a 
escola pública apresentar problemas estruturais, mas vem cum-
prindo um papel de desenvolvimento dos sujeitos pelo conheci-
mento poderoso, tanto no Setor Sul quanto na Ponte Alta Norte 
no Gama, locais em que foram realizadas a pesquisa deste livro. 

Logo, as escolas públicas A e B constituem-se de espaços-
-tempo que vêm cumprindo um papel de formação dos sujeitos 
para atuarem nas suas práticas espaciais. Diante de contextos 
socioeconômicos de origem de grande parte dos escolares, tais 
escolas têm uma centralidade de importância para esses sujeitos, 
em virtude de terem a oportunidade de aquisição de conheci-
mentos científico-culturais, os quais tampouco teriam, caso não 
houvesse essas duas escolas públicas. 

Dessa forma, a escola pública no Brasil, país de desigual-
dades colossais, tem um papel estruturante para a formação 
humana, bem como para o mundo do trabalho. Por isso, qual-
quer tentativa de difamação, de precarização e de privatização 
por políticas de governo não passam de discurso em prol de inte-
resses de empresários, que desejam lucrar com isso, por meio de 
mensalidades cobradas dos escolares.

O professor 1 conseguiu criar situações sociais para desen-
volver o pensamento geográfico em 60% de suas aulas, contra 
30% do professor 2. Para isso, os fatores de formação sólida 
baseados não só, mas, sobretudo, na mobilização de conceitos e 
princípios lógicos da Geografia; essa foi realizada no momento 
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em que se passou a ocorrer maior discussão e pesquisas sobre 
ensino de Geografia do que o docente 2, fatos que contribuíram 
para tal resultado. 

Isso, pois, tanto na escola A como na Escola B, havia desa-
fios para a prática educativa. Além disso, o primeiro estava em 
fase exploratória e com maior número de alunos. No entanto, a 
formação em uma universidade pública bem avaliada pela Capes 
e um curso de mestrado, também pela mesma universidade com 
padrão de qualidade internacional, nota 6, foram elementos que 
influenciaram no melhor desempenho, referente às leituras e 
reflexões sobre o processo cognitivo do pensamento geográfico, 
no qual se baseou esta pesquisa, conforme a classificação da pro-
posta pelo geógrafo Ruy Moreira, que propõe a estruturação do 
pensamento geográfico em conceitos e princípios lógicos como 
método para o ensino de Geografia. 

No contexto de observações das aulas dos dois profes-
sores de Geografia na Escola A e B sobre como realizam suas 
estratégias pedagógicas para construir condições de desenvol-
vimento do pensamento geográfico dos estudantes, obteve-se 
resultados diferentes. Em relação ao professor 1, constatou-se 
que foram mobilizados os conceitos de espaço, território, pai-
sagem, região; e os princípios lógicos como localização, rede, 
conexão, extensão, escala, próximos às indicações teóricas do 
pensamento geográfico.

Já no caso do professor 2, os fundamentos da Geografia 
se apresentaram como um obstáculo epistemológico da sua for-
mação, pois somente em algumas aulas ele conseguiu mobilizar 
os elementos do conhecimento geográfico. Além disso, quando 
os mobilizou, em muitos casos, foram de forma não articulada 
e se orientando somente por intermédio do livro didático, como 
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foi mencionado pelo próprio docente na entrevista e, posterior-
mente, constatado nas observações. 

Assim, em algumas aulas em que foi propiciado condições 
para o desenvolvimento do pensamento geográfico, desenvol-
veu conceitos de espaço, paisagem, território e os princípios de 
localização, delimitação, conexão, mas de forma muito limitada. 
Logo, em diálogo às discussões teóricas, constatou-se sua aproxi-
mação ao pensamento espacial (Spacial Thinking), que se consti-
tui de um conjunto de habilidades espaciais também importan-
tes para contribuir na formação do pensamento geográfico. 

Tal resultado pode estar aliado ao fato de o professor 2 ter 
se formado em um período em que não havia a discussão sobre 
a necessidade de se ter a presença dos conceitos e princípios da 
Geografia nas estratégias pedagógicas dos docentes como método 
para ensinar Geografia. Dessa forma, ratifica-se a importância 
da formação sólida em que se tenha além de outras dimensões 
− pedagógicas, cognitivas, sociais, culturais, para citar algumas 
– a existência da mobilização dos elementos do conhecimento 
geográfico, conceitos e princípios lógicos Geografia.

O pensamento geográfico é um processo cognitivo reali-
zado na mente dos sujeitos, estruturado nos elementos do conhe-
cimento geográfico − conceitos e princípios lógicos −, os quais 
se constituem como instrumentos intelectuais potentes porque 
possibilitam diversas habilidades espaciais complexas, entre elas, 
a de interpretação e atuação de forma crítico-reflexiva frente às 
práticas espaciais cotidianas.

Conclui-se que a formação sólida não é a panaceia, tam-
pouco a única possibilidade para propiciar condições para o 
desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno na Edu-
cação Básica, mas, sem dúvida, nesta pesquisa, constatou-se que 
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foi um fator fundamental. Desse modo, o professor da Educação 
Básica com formação mais ampla, mesmo em condições precá-
rias de trabalho, poderá construir condições de resistência para 
o desenvolvimento desse modo de pensar. Logo, os professores 
têm um conjunto de possibilidades para promover o desenvolvi-
mento do pensamento para que esse seja mobilizado como ins-
trumento intelectual na interpretação e na possibilidade de se 
criar ações emancipatórias frente aos desafios contemporâneos 
em suas práticas espaciais cotidianas. 
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