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Dedico este texto às professoras alfabetizadoras, por auxiliar a 
criança a descortinar um mundo de imagens, de letras, de 
histórias e de vida. Ser alfabetizadora é respeitar os 
conhecimentos prévios e a capacidade de desenvolvimento de 
cada estudante, orientando-os/as a conhecer seu entorno, como 
a História e a Geografia do seu lugar.  
 
 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 18/

2 

   
 

 

 

 

GRATIDÃO 

 

 

 

 

 

Cordel “SOBRE A VIDA”: 

Só eu sei cada passo por mim dado 
nessa estrada esburacada que é a vida, 

passei coisas que até mesmo Deus duvida, 
fiquei triste, capiongo, aperreado, 

porém nunca me senti desmotivado, 
me agarrava sempre numa mão amiga, 

e de forças minha alma era munida 
pois do céu a voz de Deus dizia assim: 

- Suba o queixo, meta os pés, confie em mim, 
vá pra luta que eu cuido das feridas. 

Bráulio Bessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 19/

2 

   
 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Gratidão a Deus, por estar todos os dias presentes na minha vida. A verdadeira 

luz que ilumina e me fortalece. 

O meu carinho especial ao meu pai João e minha mãe Terezinha, amor 

incondicional. 

Aos meus filhos Igor, Gustavo e Gabriel, meus maiores incentivadores e a 

razão da minha felicidade. Amor para vida toda! 

Ao meu esposo Agnaldo, que me apoiou e esteve presente em todos os 

momentos das minhas alegrias e fragilidades. 

Às minhas queridas irmãs Angela, Elaine e Karla Fernanda, mulheres 

empoderadas. 

Às minhas sobrinhas Aline, Geovana, Isadora e Iasmin, satisfação por ser tia 

de todas vocês. 

Ao professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva e a professora Dra. Josélia 

Gomes Neves, orientador e coorientadora desta pesquisa, por acreditarem em mim, 

pelas orientações seguras e diversidades de leituras, pelos sábios ensinamentos que 

foram essenciais para construção do meu conhecimento enquanto pesquisadora. 

Aos professores e professora do Programa de Pós-graduação em Geografia, 

Dr. Josué da Costa Silva, Dr. Adnilson de Almeida Silva, Dr. Dorisvalder Dias e Dr. 

Michel Watanabe e Dra. Maria das Graças Silva Nascimento Silva, por partilharem 

seus conhecimentos e debates geográficos, contribuindo com minha formação 

acadêmica. 

Aos colegas de turma de 2019 do PPGG/UNIR, em especial à Maria Evanilce 

e Luciene pela amizade, companheirismo, por dividir quarto na pousada, pela troca 

de conhecimento, por ter sido solidária e prestativa em várias atividades. 

Às professoras colaboradoras, por terem enriquecido minha pesquisa com 

experiências e vivências dentro da alfabetização. Minha gratidão!  

Ao casal José e Maria, pela solidariedade e incentivos que foram fundamentais 

neste percurso acadêmico. Pessoas admiráveis! 

Às amigas Conceição e Andréia, pela amizade sincera e verdadeira de grande 

apreço. 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 20/

2 

   
 

 

 

 

Enfim, sou grata a todos e a todas que estiveram presentes na minha jornada 

do mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 21/

2 

   
 

 

 

 

RESUMO 

Assim como em qualquer outra disciplina ministrada nas escolas, a prática pedagógica 

tende a se tornar elemento fundamental, uma vez que acompanha o dia a dia docente, 

a começar pelo ato de planejar, sistematizar e dinamizar o ensino em prol das 

aprendizagens. A educação geográfica vem ganhando visibilidade nos estudos 

acadêmicos, tendo em vista sua importância no cotidiano do/a cidadão/ã, devendo ser 

trabalhado de forma holística desde os primeiros anos de escolarização. Neste 

estudo, buscou-se compreender como as professoras alfabetizadoras dos anos 

iniciais trabalham a disciplina de Geografia no Ensino Fundamental I, em escolas da 

rede municipal de Ji-Paraná-RO. Para viabilizar a pesquisa, foram selecionadas duas 

escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal de Ji-Paraná: Ruth Rocha 

e Menino Jesus, com a participação de quatro docentes colaboradoras, atuantes da 

rede de Ensino Fundamental que exercem seu ofício nas referidas instituições de 

ensino. O estudo se caracterizou como pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos 

de coleta de dados, a entrevista semiestruturada e a análise documental. O estudo 

mostrou que há pouca valorização dos conhecimentos geográficos nos anos iniciais 

da escolarização dos/as estudantes e o tema é ausente nas pautas de formação 

docente continuada. Notou-se um currículo fechado na rede municipal que determina 

os conteúdos e habilidades de acordo com o documento Gestão Nota 10 (dez), 

restando pouco tempo/espaço para as professoras trabalharem conteúdos voltados 

para a Região Norte. Em função disso, o livro didático ocupa um espaço hegemônico 

no processo educativo. Concluímos que há um descompasso entre os saberes 

geográficos da atualidade e o trabalho escolar, o que exige ações na formação 

docente, currículo e materiais pedagógicos. Um movimento que pode propiciar 

experiências de aprendizagens significativas na Geografia para as crianças no 

começo da escolarização básica. 

 

Palavras-chave: Geografia. Prática pedagógica. Ensino Fundamental I. Educação. 
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ABSTRACT   

As in any other subject taught in schools, pedagogical practice tends to become a 
fundamental element, as it follows the daily teaching routine, starting with the act of 
planning, systematizing and streamlining teaching in favor of learning. Geographic 
education has been gaining visibility in academic studies, given its importance in the 
daily lives of citizens, and must be worked on in a holistic way from the first years of 
schooling. In this study, we sought to understand how literacy teachers in the early 
years work the Geography subject in Elementary School I, in municipal schools in Ji-
Paraná-RO. To make the research feasible, two Elementary Schools from the 
municipal public network of Ji-Paraná were selected: Ruth Rocha and Menino Jesus, 
with the participation of four collaborating teachers, working in the Elementary School 
network who exercise their craft in the aforementioned educational institutions . The 
study was characterized as a qualitative research, using semi-structured interviews 
and document analysis as data collection instruments. The study showed that there is 
little appreciation of geographic knowledge in the early years of students' schooling 
and the topic is absent from the agendas of continuing teacher education. It was 
noticed a closed curriculum in the municipal network that determines the contents and 
skills according to the document Management Note 10 (ten), leaving little time/space 
for the teachers to work on contents aimed at the North Region. As a result, the 
textbook occupies a hegemonic space in the educational process. We conclude that 
there is a mismatch between current geographic knowledge and school work, which 
requires actions in teacher training, curriculum and teaching materials. A movement 
that can provide significant learning experiences in Geography for children at the 
beginning of basic schooling. 
 

keywords: Geography. Pedagogical practice. Elementary School I. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou professora pedagoga da rede municipal de ensino de Ji-Paraná, estado de 

Rondônia, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA) 

e estudante de mestrado do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG) da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Foi como docente, há mais de 20 (vinte) anos no Ensino Fundamental I, 

ministrando aulas do componente curricular de Geografia, que percebi a falta de algo 

prático no que se refere ao ensino, principalmente quando se fala em metodologias 

pedagógicas em que os/as estudantes possam perceber de fato a relevância do 

ensino de Geografia, no começo do processo de escolarização. Diante deste contexto, 

buscou-se estudar sobre a prática pedagógica docente na Educação Básica, em 

escolas da rede pública municipal de Ji-Paraná.  

Cabe ressaltar que a trajetória da caminhada desta pesquisadora no âmbito do 

Ensino Fundamental, mais especificamente no campo da Geografia, produziu o 

desejo de ampliar os estudos, em buscar uma segunda graduação em Geografia, 

levando em conta a preocupação com a formação dos/as alunos/as do Ensino 

Fundamental I.  

 Em 2018, submeti-me à seleção do curso de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Geografia (PPGG), tendo proposto o seguinte problema de pesquisa: 

que perspectivas geográficas são apresentadas para as crianças no início da 

escolarização fundamental na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO, 

principalmente quanto as categorias conceituais de espaço/lugar?  

Confesso que sempre tive o sonho de cursar o mestrado e quando vi meu nome 

na página institucional do Programa de Mestrado como aprovada na seleção, fiquei 

extremamente emocionada, me sentindo muito feliz, afinal um sonho meu estava 

prestes a ser realizado. Durante uma semana me dividi entre a emoção e a 

preocupação com os estudos, porque eu teria que ter disponibilidade de tempo e não 

sabia como proceder em relação a isso, uma vez que haveria a necessidade de me 

ausentar da sala de aula para cumprir meus estudos. A Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) não me liberou, valendo ressaltar que várias colegas também não 

haviam conseguido o tão necessário afastamento para a efetivação desse estudo de 
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forma satisfatória. Um evidente descumprimento da Lei nº 9394 em seu artigo 62 

quanto à valorização dos/as profissionais da educação. 

Logo em seguida, surgiu o convite para assumir a vice-direção de uma escola, 

o que me proporcionou conhecimento na área administrativa e colaborou com a 

flexibilidade de horário, podendo assim frequentar as aulas presenciais das disciplinas 

contidas no mestrado e que eram ministradas no município de Porto Velho, bem como 

participar de seminários, fazer leituras, fichamentos, escrita de artigos e, por fim, a 

conclusão da pesquisa de dissertação. 

Iniciava minha jornada como mestranda, sendo orientada pelo professor Dr. 

Ricardo Gilson da Costa Silva e coorientada pela professora Dra. Josélia Gomes 

Neves, do Departamento de Educação Intercultural da UNIR, Campus de Ji-Paraná. 

Dessa forma, fui adquirindo conhecimentos e desenvolvendo a pesquisa, intitulada: 

Perspectivas docentes sobre as práticas pedagógicas geográficas nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental em Ji-Paraná-RO. 

Em meio a tantas identidades que tive que exercer – ser mãe de três rapazes, 

esposa, professora, gestora, discente e pesquisadora – o ano de 2019 foi marcante 

na minha vida. Mas meu maior desafio estava nos estudos do programa de Pós-

Graduação, a nível de mestrado. Lembro-me que só ouvia cobrança de todos/as os/as 

professores/as do curso dizendo a mesma frase: é preciso ter um bom planejamento 

nas pesquisas, porque os dois anos passam muito rápido! 

Estava consciente desse dever, porém, os dias acabaram velozmente e a 

aflição aumentava a ponto de dormir e acordar pensando no cumprimento dos créditos 

do programa. Em 2020, precisei replanejar várias vezes meus estudos, pois ocorreu 

um fato inesperado, atípico, que colocou a vida de milhares de pessoas de “ponta 

cabeça”. Um vírus poderoso com o nome de covid-19 fez a gente puxar o freio de mão 

nas atividades presenciais. A incerteza tomava conta das nossas vidas de uma forma 

que jamais pensávamos que um dia iríamos vivenciar. 

Como o rio muda seu curso quando há obstáculos, também precisei criar 

alternativas para estudar, seguir o ensinamento do rio que tem o sentido de ir adiante. 

As orientações com o professor Ricardo e a professora Josélia passaram a ocorrer 

através de reuniões por vídeo chamada por meio do aplicativo Google Meet. 

Sentia muita falta das nossas discussões no Grupo de Pesquisa em Educação 

na Amazônia (GPEA), o contato presencial com as pessoas, que precisou ser adiado. 

Como dizia a professora Josélia: “sua melhor companhia são os livros, debruça sobre 
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eles e extraia o seu melhor, faça fichamentos, crie bons argumentos, tenha 

objetividade na sua escrita”.  

E os dias foram passando... Nas minhas angústias e ansiedades recorria a um 

grande amigo que dizia, continue firme, esse é o caminho. Lembre-se: “As pedras são 

pontiagudas, mas de tanto manuseá-las, elas vão ganhando contornos arredondados, 

assim é um texto científico”. 

Ademais, os/as professores/as e suas respectivas disciplinas de Epistemologia 

da Geografia, Métodos e Técnicas de pesquisa em Geografia, Organização do Espaço 

Agrário, Geografia e Gênero, todas do Programa de Pós-graduação em Geografia 

foram essenciais na minha formação, contribuindo para o desenvolvimento desta 

dissertação. Assim esta caminhada foi contribuindo no delineamento do estudo em 

tela de modo que a nossa expectativa é que este trabalho possa contribuir em outras 

pesquisas acadêmicas no âmbito do conhecimento geográfico nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I, no contexto amazônico nas escolas da rede pública. 
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INTRODUÇÃO   

  

Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. 
Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, 
mas, para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no 
exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um 
dado que, em nós, seja um a priori da nossa história individual e social 
(FREIRE, 1993, p.104). 
 
 

O tema desta dissertação parte das perspectivas docentes sobre as práticas 

pedagógicas geográficas nos anos iniciais, mais precisamente no 1º (primeiro) e 2º 

(segundo) ano do Ensino Fundamental I no contexto amazônico em escolas da rede 

pública municipal de Ji-Paraná, estado de Rondônia.  

Partimos da palavra concepção, neste estudo, que busca entender como se dá 

a relação concepção (pensar) e fazer (práticas) docente, podemos dizer que “[...] não 

se cria um campo de relações binárias às quais de um lado se estabelecem 

compreensões e de outros as práticas[...]” (SCARAMUZZA, 2015, p. 22). Assim, a 

concepção está ligada com a prática, pois presume-se que toda prática docente 

decorre das concepções que apresenta, através das linhas teóricas que rege a 

Educação e a Geografia, apesar de muitas vezes o/a professor/a não ter consciência 

disso. Nesse sentido, é importante pensar as concepções teóricas que sustentam 

fazer pedagógico dos/as docentes. 

Ao longo desta pesquisa optamos por utilizar o gênero feminino ao se referir a 

classe docente, uma vez que o estudo foi na alfabetização, que na sua maioria é 

ministrada por mulheres, principalmente no município em que o trabalho foi realizado. 

Tomando como ponto de partida o conhecimento científico - saber disciplinado, 

que procura comprovar fatos - é possível dizer que existem diversas formas de 

conhecimento consideráveis, e que cada um destes leva ao crescimento intelectual 

humano, pois, a ciência geográfica busca contribuir no desenvolvimento cognitivo, 

dando significado aos estudos sobre espaço/lugar.  

Entendemos que a educação geográfica trabalha conteúdos mais críticos em 

relação à realidade, possibilitando ao/à estudante se perceber e ao mesmo tempo 

participar do espaço mais próximo, o que torna fundamental o estudo do lugar onde 

vive, seja ele o município, a cidade, além de ser um relevante exercício para entender 

e exercer a cidadania.  
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Nas escolas brasileiras - estaduais, municipais e particulares - o estudo da 

Geografia é obrigatório para os/as estudantes do Ensino Fundamental. A disciplina 

em questão constitui importante componente curricular, uma vez que permite a 

compreensão de conteúdo proporcionando o envolvimento do ser humano no que se 

refere ao conhecimento do espaço em que vive, tomando como ponto de partida o 

processo de escolarização.  

Vale ressaltar que a primeira orientação curricular em âmbito nacional, numa 

proposta mais sistematizada, atendendo o que dispunha na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB/1996, sobre o trabalho pedagógico com a Geografia para 

crianças no início da escolarização, foi materializada no documento intitulado: 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) volume 5, dividido com a área de História. 

Trata-se de uma proposta que apresenta os estudos geográficos na perspectiva da 

compreensão para intervenção: 

 

A Geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem 
um tratamento específico como área, uma vez que oferece 
instrumentos essenciais para compreensão e intervenção na realidade 
social. Por meio dela podemos compreender como diferentes 
sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, 
as singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o 
aproxima de outros lugares e, assim, adquirirmos uma consciência 
maior dos vínculos afetivos e de identidade que estabelecemos com 
ele. [...]. (BRASIL, 1998, p. 62). 
 

 

Neste sentido, a necessidade do ensino em Geografia escolar viabilizado 

através da observação, descrição, analogia e síntese, permite a aprendizagem do 

explicar, compreender e representar os processos de construção de seu próprio 

conhecimento, atividades como “[...] observar, descrever e comparar servem para 

construir noções, espacializar os fenômenos, levantar problemas e compreender as 

soluções propostas. [...] para conhecer e começar a operar os conhecimentos que a 

Geografia, como ciência, produz”. (BRASIL, 1998, p. 30).  

Após 19 (dezenove) anos, foi publicada a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), em sua terceira versão, resultando no documento final dessa proposta 

enquanto construção documental, conforme atesta o Parecer nº 15 (BRASIL, 2017). 

A proposta de trabalho para o estudo da Geografia no Ensino Fundamental, nos anos 

iniciais, trazida pela BNCC é a de dialogar com outros campos do conhecimento, 

trazendo como proposta um pensamento mais espacial e o desenvolvimento do 
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raciocínio geográfico, promovendo assim uma educação mais expressiva no país, 

permitindo trabalhar de modo mais articulado às competências gerais, através da 

prática, da realidade, do dia a dia das escolas dos/as estudantes, professores/as de 

todos os lugares do país.  

Essa perspectiva se considera interdisciplinar, pois leva em conta o fato de que 

nesta etapa da educação básica o/a estudante encontra-se em processo de 

alfabetização – a aquisição da linguagem escrita, o desenvolvimento de apropriação 

e a oralidade. Assim quanto mais interligados os conhecimentos, mais possibilidades 

têm o significado do ensino dos conteúdos geográficos, pois: 

 

O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das 
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza, 
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária 
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento da 
capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes 
e as mais diversas representações. Assim, os alunos desenvolvem a 
percepção e o domínio do espaço. (BRASIL, 2017, p. 367). 
 
 

De acordo com a BNCC, o estudo de Geografia no início da escolarização tem 

o propósito de trabalhar o currículo por meio de categorias e atividades. Essa 

organização didática permite que as crianças compreendam o espaço e a 

territorialização a partir de onde se encontram, de modo que progressivamente 

possam ampliar o entendimento das relações humanas, produção de desigualdades, 

questões culturais, representações espaciais em diferentes temporalidades:  

   

O sujeito e seu lugar no mundo. Dinâmica populacional. Diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais. Conexões e 
escalas. Território, redes e urbanização. Mundo do trabalho. Trabalho 
e inovação tecnológica Formas de representação e pensamento 
espacial. Mapas e imagens de satélite. Representação das cidades e 
do espaço urbano. Natureza, ambientes e qualidade de vida. 
Qualidade ambiental. Diferentes tipos de poluição. Gestão pública da 
qualidade de vida. (BRASIL, 2017, p. 377). 
 

 

É possível observar que este documento orienta o trabalho pedagógico no 

âmbito da Geografia por meio de uma forte influência da educação ambiental. 

Segundo a BNCC, possivelmente este currículo evidencia resultados das pressões 

nacionais e mundiais sobre as bruscas alterações das paisagens e os efeitos deste 

processo na vida das pessoas. 
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Podemos notar que há algumas diferenças de direcionamento nos dois 

documentos oficiais, o PCN oferece sugestões, sem impor o/a professor/a a 

obrigatoriedade do conteúdo proposto, portanto serve como documento de orientação 

para a elaboração de um currículo, já a BNCC, traz os conhecimentos considerados 

essenciais aos/às alunos/as do Ensino Fundamental que devem ser obrigatoriamente 

trabalhados, pela  docência, independente da região onde residirem ou lecionarem, 

devendo ser aplicados tanto na escola pública quanto na escola particular.  

 O ensino da Geografia compreende as características da superfície do planeta 

Terra, os fenômenos climáticos que interferem de forma direta e indiretamente na vida 

dos seres humanos. Também, é um estudo que necessita pensar e repensar as ações 

que envolvam o meio ambiente, principalmente, o olhar atento, às atitudes dos sujeitos 

sobre a natureza e a sociedade, o território, o lugar, dentre outros aspectos que muitas 

vezes passam despercebidos no nosso espaço geográfico. 

 Ji-Paraná é a cidade em que se encontram localizadas as escolas deste 

estudo. O município foi criado no dia 11 de outubro de 1977 por meio da Lei nº 6.448. 

É considerado o mais povoado de Rondônia de acordo com Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, com 116. 610 mil habitantes. Está situado no 

centro-leste do estado, com a latitude 10° 53' 07" sul e longitude 61° 57' 06" oeste, 

estando a altitude de 170 metros, com área de 6.897 quilômetros quadrados (BRASIL, 

2010).  

O município é conhecido popularmente como “Coração de Rondônia” por 

apresentar uma ilha com um formato parecido com o órgão humano na confluência 

dos rios Machado e Urupá. Antes de receber o nome de Ji-Paraná, ainda na condição 

de distrito de Porto Velho teve várias denominações: Urupá, Presidente Penna, 

Rondônia e Vila de Rondônia (NEVES, 2009).  

No âmbito de sua estrutura administrativa, dispõe de uma rede municipal de 

educação com 20 (vinte) escolas, sendo 11 (onze) na zona urbana e 9 (nove) na zona 

rural, totalizando 4.412 (quatro mil, quatrocentos e doze) estudantes matriculados/as 

no Ensino Fundamental I1. A Secretaria Municipal de Educação aderiu em 2001 ao 

projeto Escola Campeã, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, evidenciando 

relações entre o público e o privado na educação. Recentemente, este projeto foi 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em <hhtps: 

//gov.br.inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica>. 
Acesso: 20/11/2020. 

https://www.gov.br/inep/pt-br
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nomeado como Gestão Nota 10 (dez)2 e continua sendo trabalhado nas escolas desse 

município, seguindo as habilidades e conteúdo de acordo com as etapas do 1º 

(primeiro) ao 5º (quinto) ano.   

É sabido que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

evidenciam uma concepção formativa de ensino de Geografia, na medida em que 

propõe a discussão de conhecimentos necessários para a articulação entre as 

relações conceituais e socioculturais, na perspectiva das crianças. Esses 

conhecimentos devem operar de forma ampla e reflexiva sobre a realidade de modo 

a produzir interrogações, proposições e sentidos na gestão da vida e do território. 

O modelo de formação docente no Brasil para o Ensino Fundamental nos anos 

iniciais tem sido responsabilidade das ciências pedagógicas. Levando em conta minha 

formação na área de Pedagogia e depois em Geografia, a mobilização que produziu 

este estudo ocorreu a partir da inquietação que se traduziu no seguinte problema de 

pesquisa: que perspectivas geográficas são apresentadas para as crianças no início 

da escolarização fundamental na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO, 

principalmente quanto as categorias conceituais de espaço/lugar? 

A elaboração desta questão do estudo foi se delineando a partir das leituras de 

Gil (2002) que afirma que a elaboração de uma problemática tem profunda relação 

com o tema. Para o autor o problema é caracterizado por razões de ordem prática ou 

de ordem intelectual, deve ser formulado como pergunta. Além disso precisa ter 

clareza, precisão, empirismo e ser delimitado em uma dimensão viável. Esta 

compreensão foi importante para a elaboração de nossa indagação principal.  

Para efeitos de delimitação da pesquisa foi necessário fazer o recorte, ocasião 

que elegemos as categorias apontadas como fundamentais na iniciação geográfica: 

espaço/lugar, considerando as expectativas de aprendizagem para este nível de 

ensino: “[...] reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância de modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares 

onde vivem e se relacionam; [...]” (BRASIL, 1997, p. 89).  Nesse sentido, é válido e 

necessário apresentar esses conteúdos de forma lúdica, concreta e contextualizada à 

vida das crianças, valorizando a prática e a vivência que ela traz consigo.            

A pesquisa se justifica tendo em vista a escassez de estudos sobre as práticas 

pedagógicas geográficas nos anos iniciais do ensino fundamental em Ji-Paraná, 

                                                           
2 Programa Instituto Ayrton Senna. Disponível em:< https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-           

somos.html>. Acesso: 21/03/2021.   
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Rondônia3. Leva em conta também as reflexões ancoradas na trajetória que tenho 

trilhado como professora da educação básica que permite afirmar que há pouca 

discussão nas pautas de formação docente em Rondônia. Em mais de uma década 

(2009 a maio de 2020)4 de atuação em sala de aula não lembro de nenhuma atividade 

formativa que tratou de aspectos específicos da Geografia, nem mesmo em caráter 

interdisciplinar. Entendo que a discussão ambiental e a globalização, dentre outras 

questões possibilitaram visibilidade ao trabalho didático na Geografia, mas: “Como 

superar o positivismo da geografia e da educação, em um mundo que está mudado e 

continua mudando aceleradamente? O que seria possível fazer para engendrar uma 

nova forma de ‘ensinar o mundo’?” (CALLAI, 2005, p. 231). 

Percebe-se que o referido estudo poderá ajudar a ampliar a área do 

conhecimento no que diz respeito a uma melhor compreensão geográfica na 

educação formal inicial, bem como disponibilizar elementos para reflexões e ações 

junto às instituições formadoras – universidades e secretarias sobre o lugar da 

Geografia na docência pedagógica. 

Há necessidade de investimento e um novo olhar para o/a educador/a que atua 

como professor/a de Geografia, em especial aos que se encontram lotados no início 

da escolarização. Infelizmente, evidências empíricas apontam que há muitos 

profissionais da educação que utilizam uma metodologia arcaica, baseada no 

tradicionalismo, tornando o ensino de Geografia uma aprendizagem fragmentada, 

pouco reflexiva. (LACERDA; SANTOS, 2018) 

Em tempos atuais, os/as professores/as e as instituições formadoras não 

podem ignorar o desenvolvimento ocorrido na área do saber, que o mundo esteja em 

ritmo acelerado e passa por constantes mudanças que alteram a natureza e as 

práticas sociais, mudanças estas cada vez mais velozes nas áreas econômica, 

política, social, cultural, tecnológica e educacional que acaba produzindo alterações 

no cotidiano escolar. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é investigar como acontece a 

prática pedagógica em Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal 

                                                           
3 Consulta feita na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) no mês de dezembro         

de 2017. 
4 No final do primeiro semestre de 2020, a Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná iniciou 

formação continuada aos docentes da rede referente a Base Nacional Comum Curricular, que 
encontra-se em transição a implantação dessa política nas escolas municipais. A formação se deu 
por área do conhecimento, foram realizados todos os cursos à distância pelo aplicativo Google Meet.       
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de Ji-Paraná-RO a partir da perspectiva docente no que se refere à temática 

espaço/lugar.  

Para realização da pesquisa, propomos a partir dos objetivos específicos 

analisar o ensino de Geografia na perspectiva docente; verificar como a Geografia 

aparece nos documentos escolares (Currículo, Livro Didático; Projeto Pedagógico 

Escolar-PPE; Plano Municipal de Educação-PME, etc.), com o propósito de responder 

o problema: que perspectivas geográficas são trabalhadas junto às crianças no início 

da escolarização fundamental em Ji-Paraná-RO no que diz respeito as categorias 

conceituais de espaço/lugar?  

A pesquisa se caracteriza como qualitativa, uma vez que se faz necessário 

definir um objetivo cognitivo – um propósito para a aprendizagem intelectual - sobre 

um determinado tema, pois: “[...] o objectivo principal do investigador é o de construir 

conhecimento [...]. A utilidade de determinado estudo é a capacidade que tem de gerar 

teoria, descrição ou compreensão [...]”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 67).  

O conhecimento do ambiente escolar foi relevante para a construção do texto, 

uma vez que, reexaminar estes espaços na perspectiva da pesquisa pode contribuir 

para a elucidação das questões: “Os investigadores qualitativos frequentam os locais 

de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser 

melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência. [...]” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).  

Para situarmos as escolas que farão parte da pesquisa em questão, temos o 

Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ruth Rocha, que está 

localizado na zona urbana, no bairro Nova Brasília, rua São Luís, nº 1831 entre T15 e 

T16, Ji-Paraná. Quanto ao aspecto legal, a Escola foi oficializada pelo Decreto de 

criação nº 4.158/GAB/PMJP, no ano de 1999, sendo inaugurada no dia 05 de março 

do mesmo ano. Recebeu este nome em homenagem à escritora Ruth Rocha, que 

muito contribui para o desenvolvimento do ensino infantil no país. Esta Instituição de 

Ensino teve sua fundação há pouco mais de 21 anos, com 04 salas de aula e 08 

turmas, atendendo a demandas dos moradores que residem nas proximidades. Conta 

hoje com 13 salas, 25 turmas com total de 704 alunos/as, 29 professores/as, 

destacando-se cada vez mais no cenário educacional municipal. 

O Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino Jesus 

está situado na Av. Guanabara, 2763, Bairro JK. Essa Instituição foi fundada em 

21/09/1995 com o nome de Creche Menino Jesus, com 04 salas de aulas e 08 turmas. 
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Posteriormente, em 20 de maio de 2014, esta instituição passou a denominar-se 

“Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino Jesus”, através 

do decreto nº 2953/PM/JP/2014. Este nome foi alterado devido ao cumprimento da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

onde estabelece a responsabilidade ao governo municipal para assumir o Ensino 

Fundamental I, ocasionando a falta de infraestrutura e passando a oferecer ensino do 

1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano no mesmo prédio. Atualmente, a escola atende 379 

alunos/as distribuídos em 07 salas de aula, com 14 turmas do 1º (primeiro) ao 5º 

(quinto) ano na modalidade regular. 

A escolha das duas escolas não se deu de forma aleatória, mas devido a 

experiência da pesquisadora em perceber, enquanto professora do 2º (segundo) ano, 

lotada por 10 (dez) anos na escola Ruth Rocha, as dificuldades em ensinar os 

conhecimentos geográficos por meio de metodologias atrativas. Através dos diálogos 

informais e de rotina, percebeu-se que as docentes apresentam a preocupação em 

alfabetizar as crianças na área dos componentes curriculares de língua portuguesa e 

matemática, que é exigida de forma mais rígida pelos/as gestores/as, supervisores/as, 

nesta fase da escolarização, deixando em segundo plano a alfabetização geográfica. 

Atualmente, a pesquisadora encontra-se na gestão da escola Menino Jesus, e, devido 

à ausência (por motivo de saúde) do supervisor escolar, foi preciso acompanhar de 

perto o planejamento desses/as professores/as.  

Destarte, o estudo foi desenvolvido em duas etapas: a princípio, com a 

pesquisa bibliográfica, leituras em busca de informações e dados que auxiliaram o 

fundamento para a elaboração da investigação, revisão teórica-conceitual referente 

ao tema ligado ao ensino de Geografia nos anos iniciais. Foram considerados os 

materiais disponibilizados em livros, artigos, dissertações, teses e demais escritos 

disponíveis em redes sociais. Este exercício foi importante para aproximar a 

pesquisadora da temática abordada, visto que: “Esse levantamento bibliográfico 

preliminar pode ser entendido como um estudo exploratório, posto que tem a 

finalidade de proporcionar a familiaridade do aluno com a área de estudo no qual está 

interessado[...]”. (GIL, 2002, p. 61). 

Em se tratando da Geografia, a linguagem verbal é uma condição de suma 

importância para o conhecimento do ser humano, podendo ser entendida na sua 

dimensão simbólica, como na sua dimensão semântica. A fala humana varia de 
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acordo com a vida social do indivíduo, algo determinante em sua cultura, no tempo e 

com o tempo.  

Nesta direção, o procedimento utilizado nesta pesquisa foi a entrevista 

semiestruturada, realizada junto às professoras da rede municipal de Ji-Paraná, tendo 

como foco, suas atividades em sala de aula. As entrevistas foram realizadas por meio 

de roteiro sequencial de perguntas abertas, onde lhes era permitido colocar suas 

experiências falando sobre o assunto de forma mais espontânea, relatando assim, 

suas vivências e experiências diárias, além das perguntas fechadas, com respostas 

objetivas. A entrevista semiestruturada é um instrumento “[...] que se desenrola a partir 

de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações [...]”. (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 34).  

A pesquisa documental foi outra fonte de dados que “[...] indica problemas que 

devem ser mais bem explorados através de outros métodos. Além disso, ela pode 

complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 39). Analisamos registros, referentes aos anos de 2010 a 2020, a 

respeito da importância do ensino de Geografia nos documentos escolares das 

escolas municipais neste período, a fim de verificar no currículo, no livro didático, no 

Projeto Pedagógico Escolar (PPE), no Plano Municipal de Educação (PME), entre 

outros a proposta curricular de ensino de Geografia que a Secretaria Municipal de 

Educação de Ji-Paraná, do estado de Rondônia, oferta aos/às estudantes e docentes. 

Levando em conta que “[...] O processo de análise dos dados é como um funil: as 

coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais fechadas e 

específicas no extremo. O investigador qualitativo planeia utilizar parte do estudo para 

perceber quais são as questões mais importantes [...]”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

50). 

Tomando como fundamentação a importância do ensino de Geografia, de modo 

especial a prática pedagógica observada no Ensino Fundamental I, pode-se verificar 

que a discussão em torno de tal temática se torna crucial, uma vez que tem se 

revelado ser algo necessário em tempos modernos, problematizando às metodologias 

tradicionais que perduram no tempo, em muitas ocasiões, desmotivando quem ensina 

e quem se propõem a debruçar sobre o conhecimento histórico geográfico, sejam eles 

nacional, regional e ou local.  
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Hoje, mais do que nunca, sabe-se que o simples ato de estudar e utilizar 

metodologias tradicionais5 em sala de aula, com público jovem, adolescente ou 

infantil, tornou-se um desafio atraí-lo para a busca e aprofundamento do 

conhecimento. Ainda mais quando se trata de disciplinas que exigem certa 

complexidade, raciocínio e maturidade para se colocar no tempo, com o tempo e para 

o tempo, como é o caso da Geografia. Isso exige da docência maior flexibilidade, 

inovação e criação de metodologias que venham ao encontro dos anseios do público-

referência onde o/a estudante se torne elemento principal do processo, deixando de 

ser um/a mero/a ouvinte, mas um/a participante efetivo na construção desse saber.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tecem críticas a esta forma de 

ensinar por não assegurar os elementos necessários a uma compreensão adequada 

dos fenômenos: “Os métodos e as teorias da geografia tradicional tornaram-se 

insuficientes para apreender a complexidade do espaço. [...] Era preciso realizar 

estudos voltados para a análise das ideologias políticas, econômicas e sociais”. 

(BRASIL, 1998, p. 21). 

O planejamento das ações pedagógicas, apresentam alternativas para 

mudanças significativas no ensino, não trata apenas de mostrar uma informação 

aos/às estudantes, mas de traçar meios para incluí-los/as na construção dessa 

formação. Assim, o ensino da Geografia praticado na sala de aula precisa ser 

trabalhado nas escolas com o objetivo das crianças aprenderem a ler e conhecer o 

mundo, para assim, interpretar o espaço geográfico vivido. 

 

[...] romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta 
apenas a vontade do professor. É preciso que haja concepções teórico 
metodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do 
outro, a capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a sua 
dinamicidade, superando o que está posto como verdade absoluta. É 
preciso trabalhar com a possibilidade de encontrar formas de 
compreender o mundo, produzindo um conhecimento que é legítimo. 
(CALLAI, 2005, p. 231). 
 
 

É necessário conferir autonomia para a professora enquanto profissional do 

ensino de Geografia escolar, possibilitando maior capacidade em criar metodologias 

que possam relacionar teoria e prática na sala de aula, proporcionando aos/às 

                                                           
5 Procedimentos de ensino pronto, acabado, repassado pelo/a professor/a como detentor/a do 

conhecimento. 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 29/

2 

29 
 

 

estudantes aprendizagem contextualizada, reflexiva e significativa, o que requer 

processos consistentes de formação inicial e continuada de modo que articule os 

saberes pedagógicos do Ensino Fundamental. 

A escolha da prática pedagógica adotada pela docente fará toda a diferença no 

ensino aprendizagem dos/as alunos/as, a clareza dessa prática somado com 

compromisso e dedicação da professora resultará numa compreensão do mundo a 

sua volta. 

Para isso, precisa-se estruturar a linguagem de tal forma que as crianças 

possam entendê-las e contextualizar em seu cotidiano e, assim sejam, capazes de 

estabelecer o raciocínio analítico e elaborar explicações sobre os fenômenos que se 

concretizam no espaço. Isso pode acontecer por meio da aproximação com a 

realidade do/a discente, que pode tornar o ensino aprendizagem mais compreensível 

e eficaz, complementado pela utilização de materiais didáticos inovadores.  

A dissertação em questão foi estruturada como formal, em uma apresentação, 

introdução, três seções e as considerações finais.  

Na primeira seção, abordamos sobre “A caminhada do Mato Grosso à 

Rondônia: sonhos, lembranças, histórias e expectativas”, por meio de relato da 

autobiografia pessoal e profissional da pesquisadora, do mesmo modo que a narrativa 

de como ocorreu a trajetória e as dificuldades enfrentadas durante o seu período de 

docência até o presente momento. O recurso metodológico adotado foi a pesquisa 

narrativa, que possibilita o estudo da experiência humana como história, assim como, 

refletir sobre essa experiência. A narrativa é o método de pesquisa e ao mesmo tempo 

o fenômeno pesquisado, pois trata da minha experiência vivida como professora nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, neste sentido, ela “[...] permite o desvendar de 

elementos quase misteriosos por parte do próprio sujeito da narração que, muitas 

vezes, nunca havia sido estimulado e expressar organizadamente seus 

pensamentos”. (CUNHA, 1997, p. 189). As dificuldades que surgiram e a reflexão 

sobre as possíveis formas de superação, elementos que ajudarão a definir melhor 

este estudo certamente serão encontradas e sanadas por meio de orientações. 

Na segunda seção, discorreremos sobre a formação histórica do estado de 

Rondônia, situação geográfica, formação populacional, espaço, território e municípios. 

A fundação do município de Ji-Paraná desde muitos anos atrás, conforme as 

contribuições dos povos indígenas. A abordagem na educação regional, dialogando 
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com as professoras alfabetizadoras e a metodologia do ensino/aprendizagem no 

contexto tradicional e atual. 

Por fim, a terceira e última seção, trataremos de conceituar a Geografia, discutir 

o ensino da Geografia na sala de aula dos anos iniciais e sistematizar o processo de 

como vem acontecendo a prática pedagógica em Geografia no Ensino Fundamental I 

na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO no que se refere à temática espaço/lugar, 

seguida da análise dos dados e considerações finais.  
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I. CAMINHADA DO MATO GROSSO À RONDÔNIA: SONHOS, LEMBRANÇAS, 

HISTÓRIAS E EXPECTATIVAS 

  
 

Mato Grosso encerra em sua própria terra 
Sonhos guaranis 

Por campos e serras a história enterra uma só raiz 
Que aflora nas emoções 

E o tempo faz cicatriz 
Em mil canções 

Lembrando o que não se diz6 
 

 

1.1 Memória pessoal: narrando a própria história 

 

Nossas emoções, sonhos, histórias pessoais e profissionais, enfim, cada um 

de nós temos o que contar, o que relembrar e o que desejar. Assim como as demais 

histórias, a minha inicia no interior do estado do Mato Grosso, precisamente na cidade 

de Mirassol D’Oeste. Nasci, cresci, casei e tive três filhos. Sou a segunda filha de três 

irmãs do casal João e Terezinha. Meus pais eram pequenos agricultores que 

possuíam uma terra com 15 hectares, onde plantavam arroz, milho, feijão entre outros 

produtos, como atestam minhas memórias de criança. 

A cidade não tinha muitos recursos como hospital, médicos, entre outros. Meu 

nascimento foi no sítio Esperança, com ajuda de uma parteira; minha mãe me contou 

que eu era muito pequena e que havia passado da hora de nascer, pois estava roxinha 

quando ela me viu pela primeira vez. Fiquei os dois primeiros dias da minha vida sem 

urinar e foi um remédio que um farmacêutico vendeu para meu pai que resolveu o 

problema; fui guerreira desde o momento em que vim ao mundo.  

 

A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato 
de “ler” o mundo particular em que me movia - e até onde não sou 
traído pela memória -, me é absolutamente significativa. Neste esforço 
a que me vou entregando, recrio, e revivo, no texto que escrevo, a 
experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra 
(FREIRE, 1989, p. 9).  
 
 

                                                           
6 Fragmento da música Sonhos Guaranis composta por Almir Sater/Paulo Simões. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/almir-sater/127236/. Acesso 02/03/2020. 
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Segundo Freire (1989), a infância é uma fase marcante e importante em nossas 

lembranças, é nela que vivenciamos acontecimentos inesquecíveis, mesmo não 

sabendo ler as palavras.  

Recordo que minha infância, até aos seis anos de idade, foi neste sítio. 

Posteriormente, por motivo de saúde do meu pai, nos mudamos para a cidade. Com 

a venda do sítio, meus pais compraram uma lanchonete e uma sorveteria na cidade 

de Mirassol D’Oeste no ano de 1980. Sem experiência no comércio, eles tiveram ajuda 

dos/as funcionários/as que trabalhavam antes nesta localidade. Lembro-me que foi 

uma das melhores fases financeiramente que passamos. Para uma criança ter todos 

os dias salgados preparados pela sua mãe, doces e sorvetes à vontade, era uma 

verdadeira festa, registros que remetem às leituras freireanas: 

 

Daquele contexto - o do meu mundo imediato - fazia parte, por outro 
lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando as suas 
crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Tudo isso 
ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de 
cuja existência eu não podia sequer suspeitar. (FREIRE, 1989, p. 10). 
 

 

Tive uma experiência ruim aos 7 (sete) anos de idade que ficou marcada em 

minha memória. Sofria com infecção de garganta constantemente e a pedido do 

médico precisei passar por uma cirurgia e retirar as amígdalas. Naquela época, fui 

com meu pai para Cuiabá. Há quase 40 anos, os/as médicos/as, os/as enfermeiros/as 

não preparavam as crianças para ir ao centro cirúrgico como nos dias atuais. Fui 

levada aos gritos. Lembrança nada agradável! 

Estudei oito anos do Ensino Fundamental na escola Estadual Padre Tiago. 

Recém-inaugurada, a escola era bem grande, bonita e arejada. Fui alfabetizada com 

sete anos pela querida professora Edil, que me ensinou a pegar no lápis, traçar as 

primeiras letras e números, pois não havia frequentado antes a escola. Com o carinho 

e dedicação da professora, aprendi a ler e escrever. Meu pai e minha mãe, apesar de 

pouco estudo, me incentivaram nos estudos para que tivéssemos uma profissão 

melhor que a deles. 

Gostava de fazer algumas traquinagens na escola, entre elas, pular elástico 

com minha melhor amiga, Mary Lisa. Estudamos desde a 3ª série até o segundo grau, 

magistério. Nossa amizade foi preservada, ainda hoje, e nos comunicamos com 

frequência. Recordo que eu era considerada boa aluna, responsável, estudiosa. Não 
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fiquei retida nenhum ano letivo e aos quatorze anos concluí o Ensino Fundamental 

nesta escola. Além do aprendizado desses anos, tenho boas recordações dos/as 

professores/as e colegas de turma.  

Lembro também da minha professora Maria Helosa, que ministrava a disciplina 

de Geografia da 5ª série até a 8ª série com aulas teórica, voltadas ao conteúdo da 

geografia física, que apresentava características naturais sobre o relevo, a hidrografia, 

o clima, entre outros. As únicas atividades práticas para o estudo evidenciaram a 

construção dos mapas, ou seja, redesenhá-los dos livros didáticos. A outra, era 

através das maquetes para representar os tipos de relevos brasileiro, feito com argila, 

que geralmente fazia parte da exposição na Feira do Conhecimento, evento realizado 

uma vez ao ano.   

Anos mais tarde percebi que a literatura brasileira me fez falta na vida 

estudantil, quando precisei usar conhecimento e criatividade para escrever os 

trabalhos da minha primeira graduação. Naquele tempo, eu só lia o básico, o suficiente 

para fazer os trabalhos de Língua Portuguesa. Talvez me faltasse incentivo por parte 

dos/as professores/as. Demorei muito para entender a importância da leitura na vida 

de uma aluna. Somente quando já estava lecionando, descobri o prazer da leitura nos 

gibis e literatura infantil. 

Em 1989 me matriculei em dois cursos técnicos do ensino médio: magistério, 

no período vespertino e contabilidade, no período noturno na escola Estadual 

Benedito Cesário da Cruz. Era o sonho do meu pai que eu me tornasse professora, 

fazia contabilidade sem que ele achasse necessário, por opção pessoal. Ainda não 

estava bem definido na minha cabeça se realmente queria ser professora. O curso de 

contabilidade seria uma forma de eu experimentar uma outra profissão. 

Na adolescência, por volta dos 15 anos de idade, conheci meu esposo Agnaldo 

Valenciano que também morava em Mirassol D’oeste, nos conhecemos no dia em que 

meu pai vendeu um terreno ao lado da nossa casa, cujo comprador era o pai dele. 

Tomado conhecimento da venda do imóvel, fui até a loja dessa família confirmar a 

negociação e o encontrei sozinho neste lugar. Após alguns dias, foi dado o início da 

construção da moradia, passando a ser meus vizinhos. Os olhares foram 

correspondidos e começamos a namorar. Recebi das mãos do Agnaldo uma carta 

toda perfumada e romântica me pedindo em namoro, confesso que gostei muito desse 

ato. Ele fazia de tudo para me agradar e me ver feliz, vivíamos um conto de fadas, até 

me ajudava nos trabalhos da escola.  
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Após terminar os dois cursos do Ensino Médio, fui trabalhar na mesma cidade, 

por dois meses, em um escritório de contabilidade que não recordo o nome. Logo em 

seguida tive oportunidade de ministrar aulas na Escola Estadual Irineu Ortega. Optei 

pelo magistério porque a remuneração era duas vezes a mais do que o serviço de 

contabilidade. 

O Agnaldo foi meu primeiro namorado, nos casamos na igreja católica e no 

cartório, em 1995, no município de Mirassol D’Oeste – Mato Grosso. Constituímos 

uma família com três filhos, na qual tenho muito orgulho. Hoje, estão cursando 

graduação na área da informática. Passamos por muitos desafios para educar nossos 

filhos, como qualquer outro casal que se preocupa em oferecer um futuro promissor a 

eles.  

Voltando à minha vida acadêmica, cursei a graduação de Pedagogia de 2000 

a 2004, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), modalidade 

semipresencial (EaD), com parceria da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 

por meio do Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), que elaborava os 

fascículos das disciplinas do curso. O Núcleo Pedagógico situava-se na cidade de 

Jauru, Campus Universitário de Pontes e Lacerda. Havia um polo na cidade de 

Mirassol D’Oeste, onde tínhamos duas tutoras presenciais, a professora Risalva de 

Lima Leporoni e a professora Márcia Cristina Rodrigues Coffani, que nos 

acompanhavam no processo de ensino/aprendizagem, aplicavam as avaliações e 

orientavam os estudos das disciplinas. A cada encerramento da disciplina, fazíamos 

um seminário presencial com todos/as os/as acadêmicos/as dos polos credenciados 

neste curso.  

Os estudos na disciplina de Geografia do curso de Pedagogia foram compostos 

por quatro fascículos que traziam como tema: Do olhar do homem aos segredos da 

natureza. Este material fez um apanhado geral dos aspectos históricos do 

pensamento geográfico, passando pela ciência geográfica na escola e terminou com 

o conhecimento regional do Estado de Mato Grosso. Em 2002, quando os fascículos 

desta disciplina foram escritos, já havia a preocupação em trabalhar não só com a 

geografia física, mas também com conteúdo da geografia humana. Apesar de ser 

material teórico, os textos eram bastante discutidos entre os/as acadêmicos/as do 

curso, sendo orientadas pelas tutoras presenciais. 

Em 2015, iniciei a segunda graduação, em Geografia, na modalidade a 

distância, pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Neste curso, pude 
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compreender melhor a importância dos conhecimentos geográficos para os seres 

humanos. As aulas eram gravadas pelos/as docentes formadores/as de cada 

disciplina e disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); recebia os 

livros como suporte e fazia as avaliações no polo que ocorriam diretamente no AVA. 

O estudo foi marcado com muita teoria e pouquíssima prática, como por exemplo, 

apresentação de alguns trabalhos para a tutora presencial e os/as outros/as alunos/as 

do polo. Não foi ofertado nenhuma aula de campo, onde poderia contribuir para minha 

formação profissional, percebi que fez falta.   

De forma bem resumida, posso dizer que após 27 anos de trabalho na 

docência, enfrentei pequenos e grandes desafios que contribuíram para adquirir vasta 

experiência ao lecionar para os/as alunos/as. A diversidade de escolas que trabalhei 

contribuíram para meu crescimento profissional.  Atualmente, estou na gestão de uma 

escola da rede municipal de Ji-Paraná conhecendo a parte administrativa, 

acompanhando o planejamento e a execução das aulas dos/as professores/as, 

garantido a qualidade do ensino aos/às estudantes dessa escola.  

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid 19, coronavírus (SARS-

CoV-2), anunciado em Wuhan na China que aconteceu uma disseminação sendo 

transmitida pessoa a pessoa, tomou conta do mundo inteiro. Este acontecimento 

global mostrou como o conhecimento geográfico é importante para a sociedade. 

Percebe-se que a tecnologia possibilitou estudar o espaço mundial, regional e o local. 

O mapa do Brasil foi muito explorado, sendo exibido diariamente o número de pessoas 

contaminadas por regiões, estados e municípios.  

A partir desse processo de pandemia, notou-se até mesmo as questões sociais 

que não eram detectáveis pelas pessoas passaram a ser vistas de forma nítida, 

destacando-se a influência que o estudo geográfico humano atua sobre a vida da 

população.   

Do ponto de vista familiar, as mães e os pais tiveram que se dedicar para ajudar 

seus/as filhos/as nas atividades remotas, pois, as escolas continuaram desenvolvendo 

o seu objetivo, contribuindo com a aprendizagem, mesmo à distância. A pandemia 

afetou o alto índice de desigualdade social entre os/as estudantes, pois, quem mora 

em bairros de periferia não tiveram o mesmo acesso à educação que os/as outros/as, 

durante as aulas e atividades por meios tecnológicos, faltaram os aparelhos e o 

acesso à internet. Também, os/as professores/as precisaram utilizar novas 
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tecnologias para dar continuidade nas aulas, através do uso das ferramentas 

tecnológicas. 

É notória a dificuldade de alfabetização da criança na educação regular 

presencial por vários acontecimentos, dentre eles, a superlotação de alunos/as na 

sala de aula. Já na educação à distância esta ação se torna mais difícil, pelo fato de 

as crianças necessitarem de acompanhamento individualizado nesta fase escolar.  

 

1.2 Por que escrever texto autobiográfico? 
 
 
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-
se que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. 
Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a 
representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser 
transformadora da própria realidade. (CUNHA, 1997, p. 187).  
 
 

A priori, foi necessário conhecer e compreender a respeito do que é um texto 

autobiográfico, sua importância para minha pesquisa. O que de fato tinha significado 

escrever, contar a minha história pessoal e profissional oriunda do estado de Mato 

Grosso à Rondônia, as recordações vividas, as experiências de sala de aula na 

alfabetização e nos conhecimentos geográficos, pois esta escolha permite “[...] narrar 

a vida, escrever sua autobiografia é, do ponto de vista da formação, um exercício de 

autotransformação, a escrita como experiência e como dispositivo de autoconstituição  

[...]” (PÉREZ, 2003, p.3). 

 O entendimento do texto autobiográfico é essencial para analisar os relatos, 

assim como, retomar histórias, pois permitiu acumular as interpretações da própria 

pesquisadora dialogando com suas narrativas: “O professor constrói sua performance 

a partir de inúmeras referências. Entre elas estão sua história familiar, sua trajetória 

escolar e acadêmica, sua convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção 

cultural no tempo e no espaço”. (CUNHA, 1997, p. 189). 

Por meio da autobiografia, posso contar quem sou eu enquanto pessoa e 

docente, como tem sido minha caminhada, quais foram minhas conquistas e derrotas, 

alegrias e frustrações. A partir da organização dessas narrativas pude vivenciar uma 

ação intensamente pedagógica, fui descobrindo os significados dos fatos e, aos 

poucos, foi possível reconstruir o entendimento de mim mesmo. Busco na memória 

narrar acontecimentos que foram importantes para mim, pois: 
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Usar narrativas com o instrumento de formação de professores tem 
sido um expediente bem sucedido. Não basta dizer que o professor 
tem de ensinar partindo das experiências do aluno se os programas 
que pensam sua formação não os colocarem, também, como sujeitos 
de sua própria história. (CUNHA, 1997, p. 189). 
 
 

Após muitas leituras, descobri que a escrita pessoal e a reflexão dela constitui 

um recurso metodológico, porém, deve-se tomar o cuidado de como essa pessoa se 

expressa no texto. O que realmente é importante escrever e dialogar com os fatos 

vivenciados, o que outrora traz de interessante relembrar? Quais foram as mudanças 

significativas na minha vida pessoal e profissional? Em que a educação contribuiu e 

continua contribuindo na formação de cidadãos/ãs? Ao buscar minhas memórias, me 

fez reinterpretar fatos que hoje posso compreender melhor, uma vez que:  

 

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 
desconstrução/construção das próprias experiências tanto do 
professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. 
Exige que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de 
dupla descoberta. Ao mesmo tempo que se descobre no outro, os 
fenômenos revelam-se em nós. (CUNHA, 1997, p. 187).  
 
 

A emoção invadiu meu ser na medida que fui entendendo a real importância 

dessa escrita para minha pesquisa. Com passos inseguros, olhar atento e observador, 

a rememoração foi surgindo e dando forma a narrativa, neste processo a árdua missão 

de selecionar entre o que deve e merece ser narrado, uma tensão evidente, [...] uma 

atividade desafiadora, na medida em que envolveu uma série de riscos, como o de 

evitar a invenção excessiva – sim, porque se a narrativa é uma forma de 

ressignificação, é possível inventar fatos [...] (NEVES, 2009, p. 32). 

A aflição aumentava toda vez que precisava avaliar os fatos que pudessem 

contribuir com esta pesquisa para não direcionar a escrita em uma narrativa inútil. 

Esta pesquisadora, ao se deparar com o papel em branco, tentando fazer uma 

retrospectiva de sua história, recordou-se de Neves, ao se referir à lembranças e suas 

formas pouco lineares:  

 

[...] Uma escrita de idas e vindas, pois as lembranças não ocorriam 
linearmente, um ou outro dado acabava me remetendo ao seu início. 
Em alguns momentos, parecia que estava sozinha, mas ao mesmo 
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tempo me sentia rodeada com muitas, muitas presenças...[...] 
(NEVES, 2009, p. 31). 

 

O exercício de relatar os acontecimentos do passado, que têm muito a nos 

contar, dialogando entre a experiência e aquilo que está sendo narrado, permitiu 

sistematizar o ensino através do conhecimento próprio e a formação com outras 

pessoas. Compreendo que “[...] no ensino, na utilização de memoriais - que podem 

ser excelentes materiais de pesquisa - são usuais os relatos escritos. Sua análise 

mostra que toda a construção do conhecimento sobre si mesmo supõe a construção 

de relações tanto consigo quanto com os outros”. (CUNHA, 1997, p. 187).  

Podemos perceber algumas características das narrativas a respeito da 

realidade que é experienciado pela pessoa que conta a sua real história de vida. 

Sendo assim, ela estaria revelando o sentido da sua vida para outrem, porque 

compreendemos que as narrativas têm a capacidade de expor os acontecimentos 

dentro dos contextos das suas circunstâncias e nas suas descrições espaciais e 

temporais, pois: 

 

[...] narrativas não copiam a realidade do mundo fora delas: elas 
propõem representações/interpretações particulares do mundo. As 
narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser 
simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas: elas expressam a 
verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e 
no espaço. (ABRAHÃO, 2009, p. 14). 
 
 

Falar da experiência do ser humano é associar os fatos ocorridos na vida 

pessoal/social, é poder observar e interpretar os fatos na narrativa que se estriba na 

memória seletiva da protagonista desta história, permitindo no ato ocorrido uma 

significação, depois passa a ser ressignificada quando ela é reconstruída através da 

lembrança ao longo do tempo pela narradora e pesquisadora, reavivando o que de 

fato é importante apresentar neste contexto. 

Através dessa autobiografia, pude refletir sobre as dificuldades que encontrei 

no começo da minha docência, o afã na sala de aula relacionando com os dias atuais. 

As preocupações quanto ao ensino, acredito eu, que aumentaram por estar vivendo 

num mundo cercado de informações provenientes das tecnologias. Mesmo que a 

tecnologia solucione muitos problemas na sociedade, vejo que está faltando formação 

profissional adequada para garantir uma aprendizagem contextualizada no ensino da 
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Geografia. Percebo que o sistema educacional não consegue caminhar junto com as 

mudanças sociais e tecnológicas.  

 

1.3 A caminhada como docente na Pedagogia e Geografia  

 

Em fevereiro de 1993, recém-formada no curso técnico do magistério tive minha 

primeira experiência como professora titular de uma sala de aula na alfabetização (1ª 

série como era chamado naquele tempo) na escola Estadual Irene Ortega, no período 

vespertino, em Mirassol D’Oeste, estado do Mato Grosso.  No mesmo ano, no mês de 

maio, recebi uma proposta para trabalhar na escola privada Monteiro Lobato, na turma 

da 2ª série. Fiquei encantada com o convite e aceitei. A escola era um lugar muito 

agradável, toda decorada com os personagens da turma do sítio do Pica-Pau-

Amarelo, tudo bem organizado e acolhedor. Tive a oportunidade de conhecer e 

trabalhar com o método apostilado Positivo. Recordo que a cada semestre tínhamos 

formação continuada com os/as coordenadores/as do Positivo que possibilitou ampliar 

meu conhecimento, influenciando diretamente no dia a dia como pedagoga. 

Nesse tempo, conheci pessoas incríveis na qual tenho amizade até hoje. Não 

posso deixar de falar da diretora daquela escola, Dona Carmem, todos/as a 

chamavam assim, exemplo de mulher, muito sábia e elegante, por onde passava 

impunha respeito.  

Muitas cobranças foram feitas, e de repente mais um desafio, em junho assumi 

outra sala de aula, no período noturno na Educação de Jovens e Adultos - EJA, na 

escola Estadual 14 de Fevereiro, para alfabetizar senhores/as com faixa etária de 40 

a 70 anos.  

 

Mesmo não sabendo e não tendo orientação profissional, sobre a 
necessidade diferenciada, voltada para a realidade, em alfabetizar 
esses/as estudantes na fase adulta, posso dizer que estes/as 
estudantes foram alfabetizados/as sem a famosa “cartilha”. Parti do 
princípio que era o sonho da maioria dos/as estudantes, traçar as 
letras do próprio nome de cada um/a, depois partimos para a escrita e 
oralidade das letras, sílabas, frases, até chegar nos textos através do 
“método sintético”, porém, nossas aulas tinham um diferencial, os/as 
estudantes direcionaram o seu próprio conhecimento, através do 
interesse em aprender as palavras, objetos, animais, entre outros, da 
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vivência da maioria dos/as estudantes que moravam nos sítios e 
chácaras nos arredores da cidade.  (VALENCIANO, 2019, p. 6)7. 

 

Imbuída de confiança e extrema dedicação, encarei o desafio proposto; 

confesso que foi muito aprendizado em um só ano...Ufa! Passava meus finais de 

semana fazendo os planejamentos semanais das turmas com muito entusiasmo e ao 

mesmo tempo preocupada em não conseguir ensinar a todos/as esses/as alunos/as. 

Eram realidades muito diferentes, o que me motivava a continuar a caminhada. 

Apesar das minhas incertezas, concluí o ano letivo com a sensação de dever 

cumprido. 

No ano seguinte, continuei nas duas esferas, rede pública e privada, no estado 

de Mato Grosso, dessa vez com a 1ª série, tanto no matutino quanto no vespertino, 

sentindo-me cada vez mais fascinada pela alfabetização:  

 

Aprendi várias didáticas e metodologias para alfabetizar com uma 
doçura de professora que também exercia um papel importante na 
sociedade religiosa, uma freira, apesar dela ainda trabalhar muito o 
“método tradicional”, pude compreender na prática como desabrocha 
a alfabetização das crianças. Lembro-me que havia semanalmente o 
curso chamado “Salto para o Futuro” que apesar de muita teoria 
contribuía para a reflexão da prática em sala de aula, voltado para o 
método construtivista. Este curso foi importante também para que eu 
pudesse continuar na docência da rede estadual porque contava 
pontos na atribuição de aulas nos anos seguintes, pois, estava 
contratada interinamente para prestar serviço por tempo determinado 
de um ano. (VALENCIANO, 2019, p. 6). 
 
 

No ano de 1994, passei no primeiro concurso público para o cargo de 

professora na rede estadual do Mato Grosso, mas não tomei posse, talvez por ser 

muito jovem e não compreender a devida importância para minha vida profissional. E, 

também, um dos fatores que mais contribuiu foi ter que morar sozinha em outra 

cidade. Meu pai achou melhor eu não ir. 

Permaneci até janeiro de 1997 na Escola Monteiro Lobato que, infelizmente, 

encerrou suas atividades em Mirassol D’Oeste. Continuei como professora interina na 

rede estadual, sempre ministrando aulas para os/as alunos/as do 1º ano do Ensino 

Fundamental. Para a professora interina não havia opção de escolha de turma, só 

                                                           
7 VALENCIANO, Rosângela Castilho. Práticas Pedagógicas Geográficas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em Ji-Paraná, Rondônia. Artigo apresentado na conclusão da disciplina 
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia do Programa de Pós-Graduação Mestrado e 
Doutorado em Geografia – PPGG. Porto Velho, 2019. 
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restava aceitar as aulas e as turmas que sobravam nas escolas, e as professoras 

efetivas não se interessavam muito pelo primeiro e segundo ano. 

Em fevereiro de 1998 fui trabalhar na Escola Castelo Branco, na educação 

infantil, pré II, com faixa etária de 5 anos. Esta escola adotava o sistema de ensino 

Objetivo, atividades criativas com muitos recortes e colagem que chamava bem a 

atenção dos/as pequenos/as. Pude participar de várias formações para docente que 

me fez refletir a respeito do ensino/aprendizagem. 

Neste mesmo ano realizei o sonho de ser mãe de um menino chamado Igor, 

que atualmente é estudante do curso de Engenharia da Computação na Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT); só orgulho! No ano seguinte, após terminar minha 

licença maternidade, fui demitida só porque meu esposo, que é professor de 

matemática, pediu para sair da Escola Castelo Branco para trabalhar em outra escola 

particular da cidade de Mirassol D’Oeste, a escola Jean Piaget. Assim, pude curtir 

mais a maternidade em casa com meu filho.  

Voltei novamente para a sala de aula, nas duas esferas, em 2000, no primeiro 

ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Padre Anchieta e na Escola Jean 

Piaget, em Mirassol. Sentia-me mais segura para alfabetizar vendo o brilho no olhar 

naqueles rostinhos quando começavam a ler e escrever as primeiras palavrinhas. Era 

como se fosse um passe de mágica, pois a criança reconfigura ideias já existentes na 

estrutura mental, sendo capaz de relacionar e compreender novos conteúdos. Este 

ano também foi muito importante para mim, pois, iniciei a tão sonhada graduação em 

Pedagogia, pela Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), na qual terminei 

em 2004 e não perdi mais tempo, ingressando em uma pós-graduação ofertada pela 

mesma instituição de ensino, Psicologia do Ensino e da Aprendizagem. 

Entre idas e vindas, continuava alfabetizando, estudando. De repente uma 

surpresa, estava grávida pela segunda vez, o que eu não esperava que seria gemelar. 

A emoção tomou conta da minha vida, preocupação misturada com felicidade. Minha 

vida girou em torno de 180° (cento e oitenta) graus. Estava no segundo ano da 

faculdade, a gravidez foi de risco e precisei fazer repouso a pedido médico. Ausentei-

me da escola e fazia os trabalhos da faculdade com muito cuidado, até o nascimento 

do Gustavo e do Gabriel. 

Fui desafiada desta vez, em 2006, a trabalhar como tutora presencial do curso 

de Administração de Empresa ofertado pela Universidade Estadual do Tocantins 

(UNITINS), em uma turma numerosa que sabia muito bem qual objetivo pretendia 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 42/

2 

42 
 

 

alcançar. Fiz muitas amizades com pessoas maravilhosas, aprendi mais do que 

ensinei, com certeza. As aulas eram transmitidas ao vivo, via satélite, assistidas pela 

televisão todas as sextas-feiras a noite e nos sábados de manhã, com parceria da 

Escola Inovação que cedia a infraestrutura para que as aulas acontecessem. Minha 

função era fazer o elo entre a universidade e os/as alunos/as, aplicava avaliação, 

postava os gabaritos no AVA e as presenças dos/as estudantes. Só tenho a agradecer 

a essa turma, foi sensacional conviver com todos/as por um período de dois anos, 

pois tive que me mudar de cidade e estado. 

Em 2008, vim morar com minha família no estado de Rondônia, numa 

cidadezinha chamada Chupinguaia, em busca de melhor condição profissional. Em 

meio a tanto acontecimento na minha vida pessoal não consegui efetivação em 

concurso no Mato Grosso. No primeiro ano da minha mudança de estado fui trabalhar 

emergencialmente na rede estadual, com uma turma do 3º (terceiro) ano do Ensino 

Fundamental.  

Minha adaptação nesta cidade não foi nada fácil, pois nunca tinha distanciado 

do meu pai, da minha mãe e irmãs, a cidade era muito pequena e não havia recursos 

suficientes para a área da saúde. Também, minha grande preocupação era a falta de 

oportunidades e qualidade de estudos para meus filhos.  

Foram 18 (dezoito) meses difíceis de passar. Dizem que para tudo tem o lado 

bom, então, conheci muitos/as colegas de trabalho que deixaram saudades por serem 

pessoas humanas e verdadeiras. Sorri muito com todos/as na sala dos/as 

professores/as, principalmente de um grande amigo que partiu muito jovem, vítima de 

acidente de moto. Fizeram até um churrasco para nos despedirmos com um até breve. 

Ganhei flores, foi muito carinhoso, jamais vou esquecer daquelas pessoas. 

Dizem que pessoas são presentes na nossa vida, sim, e o casal José Sodré de 

Oliveira e Maria da Rocha Ramos Sodré foram meus presentes em Chupinguaia. Os 

conheci nesta cidade e tenho amizade até hoje, pessoas que admiro muito. 

 

Amigo é coisa para se guardar 
No lado esquerdo do peito 

Mesmo que o tempo e a distância digam "não" 
Mesmo esquecendo a canção 

O que importa é ouvir 
A voz que vem do coração8 

                                                           
8 Fragmento da música Canção da América composta por Milton Nascimento - Fernando Brant. 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/milton-nascimento/27700/. Acesso 14/04/2020. 
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Já estava me esquecendo! Fiz uma formação continuada em Chupinguaia 

chamada de Gestar. Um fato curioso foi no dia da formatura do curso que tivemos a 

ilustre presença do governador do estado de Rondônia, o Sr. Ivo Cassol. Eu era a 

oradora da turma e tive que improvisar a fala no momento, pois fomos pegos de 

surpresa, mas deu tudo certo. 

Meu objetivo era me estabilizar profissionalmente, e fui aprovada para 

professora dos anos iniciais no concurso municipal da cidade de Ji-Paraná. Foi um dia 

de glória a minha posse em Ji-Paraná, parecia uma criança quando ganha um doce 

preferido. Novamente precisei me adaptar com minha família na cidade e na Escola 

Ruth Rocha, na qual fui lotada. Em agosto de 2009 começava minha história por aqui, 

meus filhos Gustavo e Gabriel foram estudar na Escola Cora Coralina, onde eles 

tiveram o prazer de conhecer e aprender com a professora Maria de Lourdes, um 

encanto de pessoa, que também não está mais entre nós. 

Ministrei aula, durante os primeiros 6 (seis) meses, para uma turma do 2º ano 

que era muito agitada e eu percebia que eles/as estavam me avaliando em tudo, mas 

superei e terminamos o ano letivo. 

Neste período, conheci Conceição, a primeira pessoa a estender a mão para 

me ajudar, nos tornamos amigas, companheiras de turma na escola. Nossas famílias 

se conheceram e passamos a frequentar a residência uma da outra nos finais de 

semana, com almoço e bom bate papo. Apesar de eu não estar mais na Escola Ruth 

Rocha, cultivamos nossa amizade até hoje e nos comunicamos todos os dias pelo 

aplicativo WhatsApp, trocando mensagens e vídeos, nos divertimos muito. Sou grata 

a ela e ao seu Antenor (esposo da Conceição) pelo aprendizado, principalmente por 

me incentivar a estudar. Parafraseando a fala de Saint-Exupéry no livro Pequeno 

Príncipe: ela era uma pessoa “[...] igual a cem mil outras pessoas. Mas, eu a tornei 

minha amiga, agora ela é única no mundo[...]” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p.70). 

Ainda com uma certa dificuldade de se adaptar em Ji-Paraná, pelo fato de 

sempre morar em cidade muito pequena com população de 25 (vinte e cinco) mil 

habitantes, e Ji-Paraná ter um trânsito com elevado número de acidentes, me 

assustava demais. Fiquei sem dirigir por um bom tempo até me acostumar com 

algumas coisas. 
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Fomos nos acomodando aos poucos, passei a amar a cidade cada vez mais e 

hoje já não tenho vontade de voltar a morar em Mirassol D’Oeste. Fui ficando na 

Escola Ruth Rocha sempre no 2º (segundo) ano do Ensino Fundamental a qual passei 

a ganhar uma gratificação que era renovada a cada seis meses, por meio da avaliação 

externa aplicada pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

De acordo com o plano de carreira dos/as professores/as municipais, paga-se 

pela primeira pós-graduação 15% (quinze por cento) e 7,5% (sete e meio por cento) 

para quem tiver segunda pós-graduação; já recebia pela primeira pós-graduação e 

iniciei outra pela faculdade Santo André, Softwares Educacionais para o Ensino de 

Português e de Matemática, em 2012, com objetivo não só de apropriar do 

conhecimento como também de aumentar minha renda salarial. 

Neste mesmo ano voltei para a Educação a Distância, com a tutoria presencial 

da turma Técnico Subsequente Profuncionário em Alimentação Escolar, ofertado pelo 

Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, com parceria com o Instituto 

Federal do Paraná (IFPR). Conheci 45 (quarenta e cinco) merendeiras das escolas 

municipais e estaduais de Ji-Paraná, e passei a compreender como funcionava a 

alimentação dessas escolas. Relatos de desabafo de algumas mulheres que sofreram 

e ainda sofrem nas cozinhas por falta de equipamentos para o trabalho; uma 

reclamação unânime foi a falta de exaustor na cozinha de todas as referidas escolas. 

Foram três anos de convivência e aprendizado para a vida toda, sem falar no elo de 

amizade que formamos e compartilhamos até hoje.  

Antes mesmo de terminar a tutoria da turma de alimentação escolar, iniciei em 

2014 a trabalho com os/as alunos/as da turma de Técnico em Informática para Internet 

Subsequente, também ofertado pelo IFRO e na modalidade EaD. Infelizmente este 

curso teve muita evasão e terminou com poucos/as alunos/as no ano de 2015. 

Entre uma tutoria e outra fui contemplada a cursar minha terceira pós-

graduação, desta vez, pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), totalmente a distância, 

Tecnologia Educacionais. Aproveitei para aprofundar meus conhecimentos nesta área 

e levar a tecnologia para a sala de aula, pois, na escola Ruth Rocha havia 10 (dez) 

lousas digitais nas salas de aula, na qual trabalhei 4 (quatro) anos seguidos com esta 

maravilhosa tecnologia, até o dia em que a escola foi furtada e levaram os 

componentes da lousa.  

Utilizava, geralmente, este recurso no início das aulas para cantar, gesticular 

com as músicas infantis estimulando nos/as alunos/as a sensibilidade, a serem bons 
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ouvintes para facilitar na aprendizagem prática. Trazia no pen drive pequenos vídeos 

para trabalhar produção de textos e muitas vezes trabalhava a interdisciplinaridade 

com um único vídeo. Na lousa já tinham softwares como jogos matemáticos como 

adição, subtração, percurso, labirinto, quebra-cabeça, entre outros. No estudo da 

Geografia era possível trazer diferentes imagens como, por exemplo, modelos de 

famílias brasileiras, paisagem rural e paisagem urbana, dentre outros. 

Ao longo da minha trajetória como docente percebi que o ensino da disciplina 

de Geografia nos anos iniciais estava sendo relegado pelas minhas colegas docentes 

da alfabetização, que se preocupavam em ensinar mais as disciplinas de português e 

matemática. Esse problema me fez refletir sobre o assunto, o que me levou a 

curiosidade em conhecer melhor esta disciplina com o objetivo de contribuir com a 

formação dessas crianças. Foi então que em 2015 me matriculei no curso de 

Licenciatura em Geografia, modalidade a distância, no Centro Universitário 

Internacional (UNINTER). 

Em 2016, passei na seleção para supervisora do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), para supervisionar 07 alunas do curso de Pedagogia. As alunas 

foram para a Escola Ruth Rocha desempenhar a função de estagiárias do PIBID nas 

salas de aula dos primeiros e segundos anos iniciais. Foi uma honra compartilhar 

saberes com aquelas alunas. Lembro-me bem das expectativas e dos percalços que 

enfrentamos juntas, da experiência com o resumo expandido intitulado: A Oralidade e 

a Escrita: Parlendas no Processo de Alfabetização, e apresentação de seminário. 

Além das alunas, tive o prazer em conhecer as coordenadoras do PIBID, as 

professoras Ednéia Maria Azevedo Machado e a Irmgard Margarida Theobald, as 

quais agradeço imensamente pelo aprendizado de um ano e meio no programa. 

Em uma das minhas idas ao campus da UNIR de Ji-Paraná conheci a querida 

professora Dr. Josélia Gomes Neves, principal motivadora dos meus estudos 

hodiernos e, também, minha coorientadora de mestrado. A convite dela, estou no 

Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). Faltam-me palavras para 

descrevê-la, pessoa incrível que admiro e aprendo todos os dias.  

Em novembro de 2018, fui selecionada para tutoria presencial do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia à distância do IFRO, com parceria da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB). As aulas são gravadas e ficam à disposição do/a aluno/a na 
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plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), assim como o material 

didático elaborado pelos/as professores/as formadores/as de cada disciplina. 

Está sendo uma experiência gratificante acompanhar 30 (trinta) estudantes de 

pedagogia, além de estar me atualizando nos saberes. Estou contribuindo para a 

formação deles/as neste momento da minha história, e posso me referir ao processo 

de ensino:  

 

Para mim é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e 
ambos sem o conhecimento. No processo de ensinar há o ato de saber 
por parte do professor. O professor tem que conhecer o conteúdo 
daquilo que ensina. Então para que ele ou ela possa ensinar, ele ou 
ela tem primeiro que saber e, simultaneamente com o processo de 
ensinar, continuar a saber por que o aluno, ao ser convidado a 
aprender aquilo que o professor ensina, realmente aprende quando é 
capaz de saber o conteúdo daquilo que lhe foi ensinado. (FREIRE; 
HORTON, 2003, p. 79). 
 
 

Encantada com os saberes da Geografia como estudo que interpreta o mundo 

e as sociedades por meio do espaço, não fiquei só com a graduação, busquei 

formação continuada através do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Como mestranda, passei a 

pesquisar sobre as práticas docentes geográficas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em Ji-Paraná. Ainda estou dando os primeiros passos rumo ao saber, 

sendo orientada pelos docentes Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva e Dra. Josélia 

Gomes Neves.  

Cabe ressaltar, que produzir conhecimentos e fazer pesquisa vivenciando a 

pandemia causada pela doença do coronavírus (COVID-19), não foi nada fácil, pois 

esta enfermidade me deixou muito abalada emocionalmente dificultando minha 

concentração nos estudos, também, gerou uma ansiedade constante dias após dias 

que precisei lidar, teve momentos que pensei em desistir e parar de pesquisar. Mas, 

mesmo com essas adversidades não desisti, continuei caminhando.   

 

1.4 O ensino da Geografia: do passado e do presente 

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago.  Pesquiso para 
constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
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ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro 
(FREIRE, 2007, p. 29). 

 

Certamente, a escola é um lugar de mediação do conhecimento sistemático, 

que objetiva socializar e democratizar os saberes. Entretanto, a aprendizagem deve 

acontecer de forma contextualizada, conforme a realidade dos/as estudantes, que não 

seja uma escola excludente. 

A disciplina de Geografia durante minha vida estudantil, na década de 1980, foi 

marcada pelos mapas que mostravam as regiões, estados e capitais, países, nomes 

de rios, entre outros, e os conteúdos estavam relacionados a conceitos definitivos.  

Nessa perspectiva, o ensino da Geografia valorizava os aspectos físicos, aparentando 

não valorizar a importância de ensinar a influência que os humanos exercem no 

espaço geográfico, assim como, suas criações e modificações no ambiente para 

garantir a própria sobrevivência. Mesmo sendo considerado ultrapassado, o ensino 

na linha tradicional na década de 1970, os/as profissionais da educação continuaram 

a seguir por muitos anos a metodologia tradicional. Neste sentido, 

 

Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou 
pelo mapa, embora ele seja muito importante. É fazer a leitura do 
mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as 
nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do 
âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, 
econômicos) (CALLAI, 2005, p.228). 

 

 Na década de 1990 passei a lecionar nos anos iniciais, precisamente, no 1º 

(primeiro) e 2º (segundo) anos durante 26 (vinte e seis) anos. Relatar essa vivência, 

para mim, está sendo motivo de muita alegria e aprendizagem. Ministrei aulas com 

formação no magistério por um período de 10 (dez) anos. Nesta época foi possível 

trabalhar pouco conhecimento geográfico na rede pública e recordo que a cobrança 

por parte dos/as gestores/as era realmente alfabetizar os/as estudantes na disciplina 

de Língua Portuguesa e Matemática, as outras disciplinas eram apenas deixadas para 

um segundo momento e que muitas vezes nem acontecia. 

O material didático (livros) era elaborado para trabalhar com as duas disciplinas 

(Português e Matemática). O governo do estado do Mato Grosso não disponibilizava 

livros para os/as estudantes referente às disciplinas de Geografia, Ciência e História. 

Então ficava a critério de cada docente ensinar o conteúdo dessas disciplinas. Mesmo 
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assim, sem norte, sem exigência, fui ensinando meus/minhas alunos/as a ler o mundo 

através de conceitos preestabelecidos da Geografia física. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1998), a 

Geografia Tradicional valorizava o papel do ser humano como sujeito histórico, 

analisava a produção do espaço geográfico, pesquisava a relação 

humanidade/natureza sem dar importância para as relações sociais.  

Em uma breve revisão bibliográfica foi possível constatar que a Geografia, 

enquanto disciplina, foi introduzida no campo do ensino com a finalidade de 

demonstrar a natureza de forma genérica, cabendo a esta o papel de apresentar ao/à 

estudante um “[...] estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma 

dissociada do espaço vivido pela sociedade e das relações contraditórias de produção 

e organização do espaço[...]” (BRASIL, 1998, p. 71). A metodologia se pautava nas 

atividades de descrição e da memorização dos dados que envolvem as paisagens, 

sem estabelecer ligações, analogias ou generalizações. Almejava apenas ensinar 

uma Geografia neutra, sem se apropriar das relações entre a sociedade e a natureza. 

 

É certo que, da forma como a geografia tem sido tratada na escola 
tradicionalmente, ela não tem muito a contribuir. Aquela geografia 
chamada tradicional, caracterizada pela enumeração de dados 
geográficos e que trabalha espaços fragmentados, em geral opera 
com questões desconexas, isolando-as no interior de si mesmas, em 
vez de considerá-las no contexto de um espaço geográfico complexo, 
que é o mundo da vida. (CALLAI, 2005, p. 229). 

 

Anos depois, em 2004, período em que conclui a graduação em pedagogia, 

pude compreender melhor a importância de ensinar a disciplina de Geografia de forma 

ampla (natureza e sociedade), possibilitando o/a estudante a conhecer o espaço 

geográfico de forma significativa e fazendo com que ele/a se apropriasse desse 

conhecimento, tornando-os/as o centro do processo ensino/aprendizagem. 

Geografia é, atualmente, a ciência que pesquisa o espaço geográfico, que 

compreende as relações formadas entre o ser humano e o meio. Em síntese, a 

Geografia considera a acuidade entre a sociedade e a natureza, com isso, a Geografia 

cria sua identidade e importância para estudar os conceitos como lugar, paisagem, 

território e região.  

 

A Geografia pode trabalhar com recortes temporais e espaciais 
distintos dos da História, embora não possa construir interpretações 
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de uma paisagem sem buscar sua historicidade. Uma abordagem que 
pretende ler a paisagem local, estabelecer comparações, interpretar 
as múltiplas relações entre a sociedade e a natureza de um 
determinado lugar, pressupõe uma inter-relação entre essas 
disciplinas, tanto nas problematizações quanto nos conteúdos e 
procedimentos (BRASIL, 1998, p. 88). 
 
 

          Por meio de projetos sociais, como é o caso do Trânsito Legal, proposto todos 

os anos escolares, pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) com parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), nas escolas municipais, voltado 

para o Ensino Fundamental I, a professora tem a oportunidade de chamar a atenção 

para uma conscientização não só das crianças como também dos pais e mães que 

são condutores/as dos meios de transporte.  

Em 2018 coloquei em prática este projeto, Trânsito legal, com meus/minhas 

alunos/as do 2º (segundo) ano, envolvendo seus familiares na confecção de carros, 

caminhões, ônibus, entre outros, com caixas de papelão onde a criança entrava dentro 

da caixa e simulava dirigir os automóveis pelo pátio da escola, que havia placas de 

trânsito orientando o percurso como se estivesse nas ruas da cidade. Através do 

lúdico, o conteúdo da disciplina de Geografia foi mediado pela docente e os/as 

alunos/as puderam vivenciar na prática, contextualizar o conhecimento e ensinar seus 

familiares a terem mais responsabilidade no trânsito.  

Segundo Mendonça (1989), o estudo da Geografia desempenha um importante 

meio entre os seres humanos e a natureza.  Portanto, esta relação entre os seres 

humanos e a natureza forma-se o espaço geográfico, espaço este que é considerado 

como totalidade que envolve o meio utilizado e transformado pelas atividades 

humanas, compreensão fundamental no exercício da docência junto às crianças 

pequenas, uma vez que, “[...] a Geografia tem como papel social primordial estudar o 

espaço, que é resultado das relações entre os seres humanos, das relações dos seres 

humanos com a natureza e, é claro, da própria natureza, que age de acordo com suas 

próprias leis” (MENDONÇA, 1989, p. 27). 

Trabalhar o espaço que envolve os/as estudantes, ambiente este que eles/as 

permanecem um bom tempo de suas vidas, a sala de aula, passa a ser uma 

importante referência para a alfabetização geográfica deles/as, o que exige que o 

conjunto de conteúdos dialoguem entre si com vistas a fazer sentido para o aprendiz: 
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Ensinar Geografia implica desenvolver o mesmo método que ela usa 
na construção do conhecimento geográfico que está em contínua 
transformação. Ensinar geografia significa dar conta do processo que 
levou à atual organização do espaço, e este é adequado à realização 
do trabalho, sendo modificado com a finalidade de atender essa 
exigência. Portanto, o ensino não pode ocorrer através da transmissão 
de conteúdos programados e subdivididos por séries. (ALMEIDA; 
PASSINI, 1991, p. 85-86). 
 
 

A Geografia se faz presente na escola não apenas nos conteúdos curriculares 

de cada ano, mas em diversos momentos da vida dos/as estudantes através da 

experiência vivida fora do muro escolar, por exercitar a espacialidade como um todo, 

por meio desta experiência facilita o entendimento dos conhecimentos formais 

curriculares, uma vez que: 

 

Ensinar Geografia significa, assim, dar conta do processo que levou à 
atual organização do espaço. Portanto, o ensino não pode ocorrer 
apenas por meio de transmissão de conteúdos programados e 
subdivididos em séries, pois existe, no espaço, um dinamismo muito 
grande. O mais importante é capacitar os alunos a construir 
explicações sobre as transformações espaciais. (MELLO, 2016, p. 88). 
 

Se analisado desta perspectiva, é possível perceber com muita facilidade que 

a Geografia marca presença antes mesmo do conhecimento escolar, antes mesmo 

que a criança venha ter acesso aos conteúdos ministrados, programados ano a ano 

nas escolas, pois a Geografia faz parte das atividades corriqueiras das pessoas, 

partindo da vivência espacial. Percebe-se que o espaço cotidianamente frequentado 

e explorado pela criança antes de cursar escola é a sua casa. Este lugar antes de 

qualquer coisa, tem que ser integralmente conhecido, amado, pois é carregado de 

significados, emoções, experiências concretas, fazendo com que elas consigam 

associar este espaço ao dia a dia percorrido, conforme o trecho abaixo: 

 
Os conceitos e vivências espaciais (geográficas) são importantes, 
fazem parte de nossa vida a toda instante. Em outras palavras: 
Geografia não é só o que está no livro ou o que o professor fala. Você 
a faz diariamente. Ao vir para a escola a pé, de carro ou de ônibus, por 
exemplo, você mapeou, na sua cabeça, o trajeto. Em outras palavras: 
o homem faz Geografia desde sempre. (KAERCHER, 1998, p. 74) 

 
 

Daí a importância do fazer pedagógico da docente ao elaborar seu 

planejamento, tendo como objetivo pré-estabelecido desenvolver uma prática voltada 
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à formação de consciência espacial crítica, onde as atividades envolvem o cotidiano 

do/a aluno/a, permitindo situar-se, em relação aos objetos, às pessoas e o seu próprio 

corpo em um determinado espaço, ou seja, “[...] uma consciência espacial para a 

prática da cidadania. Consciência espacial como sinônimo de perceber o espaço 

como um elemento importante de nossa organização social, presente no nosso 

cotidiano” (KAERCHER, 2002, p. 225). 

Hoje em dia, há a necessidade em trabalhar Geografia viabilizando conteúdos 

mais críticos em relação à realidade, trabalhando as noções espaciais sem 

desvincular outras áreas do desenvolvimento como o motor, o intelectual, o afetivo e 

o social, com o intuito de articular alfabetização e Geografia, isto é, “[...] refletir sobre 

o homem, a natureza, a cultura, a sociedade, [...] praticar uma pedagogia da 

possibilidade, fundada numa epistemologia situada entre a teoria e a realidade”. 

(PEREZ, 2001, p. 102). 

É necessário ter o cuidado pedagógico com as crianças na fase de 

alfabetização geográfica, assim como, na alfabetização de letras (português) e de 

números (matemática) para que elas possam exercer de fato a cidadania. Através da 

construção de maquete da sala de aula os/as alunos/as desenvolvem a capacidade 

de se autoperceber enquanto pessoa que ocupa espaço em um determinado lugar. 

Esta atividade foi vivenciada com meus/minhas alunos/as na alfabetização, por alguns 

anos, e pude observar que a aprendizagem acontecia de forma expressiva onde as 

crianças conseguiam se localizar na maquete construída passo a passo com os/as 

estudantes. Assim podemos dizer que: 

 

A Geografia é um instrumento importante para a compreensão do 
mundo. Pensar o ensino de Geografia a partir de sua função 
alfabetizadora é articular a leitura de mundo a leitura da palavra, na 
perspectiva de uma política cultural, entendida como relação do 
homem com o seu entorno[...]. (PEREZ, 2001, p. 104). 
 

 

Uma outra experiência que pude comprovar nas minhas aulas de Geografia na 

sala do 2º (segundo) ano foi a descoberta dos/as alunos/as a respeito do globo 

terrestre.  Ao observar o planeta Terra, a criança conseguia concluir que havia mais 

água do que terra; um dos questionamentos mais comuns entre eles/as é porque o 

planeta Terra tem este nome se tem mais água nos oceanos.  
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A Matriz de Competências e Habilidades de Geografia da Rede Vencer – 

Gestão Nota 10 (dez) do projeto Instituto Ayrton Senna (IAS), na qual a Secretaria 

Municipal de Educação de Ji-Paraná adotou desde 2001 e que coloca em prática nas 

escolas até hoje, traz conteúdos sugeridos e habilidades específicas como norte no 

Ensino Fundamental I. Desse modo, não permite que as professoras elaborem um 

currículo que vêm de encontro com a realidade local, onde possa levar os/as alunos/as 

a conhecerem melhor o espaço vivido. O plano de curso das escolas municipais está 

vinculado ao projeto IAS que define os conteúdos, as metodologias, os procedimentos 

e as técnicas a serem utilizadas no processo de ensino/aprendizagem.  As parcerias 

da rede pública (municipal) e privada (Instituto Ayrton Senna) nas escolas do 

município de Ji-Paraná apresentam uma proposta empresarial de educação que 

propõe uma gestão para resultado, de metas, de premiação, de individualização e de 

competição.  

Durante 10 (dez) anos de docência na rede municipal – que eu me lembro, não 

houve nenhuma formação continuada voltada para a disciplina de Geografia9, que 

viesse a contribuir para a prática docente na sala de aula, mas por outro lado, a 

exigência dos/as gestores/as em garantir uma educação de qualidade é constante. 

Nessa conjuntura, “[...] o que importa, na formação docente, não é a repetição 

mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, 

das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo 

que, ao ser ‘educado’, vai gerando a coragem” (FREIRE, 1996, p.22). 

De fato, é desafiador trabalhar a disciplina de Geografia como deveria no 1º 

(primeiro) e 2º (segundo) ano do Ensino Fundamental I, pois a professora acaba 

abandonando as habilidades e os livros didáticos porque não há material atrativo para 

ministrar aulas às crianças devido à ausência de questões locais, trazendo nos livros 

outras regiões, por exemplo, o relevo lá do estado da Bahia, ou de outro estado.  

Talvez falte autonomia por parte da professora para organizar o material para 

trabalhar o local onde o/a estudante mora, podendo ensinar a disciplina de Geografia 

de forma interdisciplinar. Como por exemplo, trabalhar português com a matemática 

falando de pequenos textos de determinadas regiões, as distâncias, explorando quem 

mora a sua direita e sua esquerda, o bairro da escola, tipos de bairro comerciais e 

                                                           
9 Em agosto de 2020, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) ministrou um curso, pelo aplicativo 

Google Meet, que abordou os conhecimentos geográficos da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) que encontra em transição no currículo escolar da rede. 
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residências que o/a estudante tem acesso e é vivenciado por ele/a. Porque, de certa 

forma, é preciso criar materiais e possibilidades para desenvolver o interesse dos/as 

estudantes.  

A escassez de materiais e livros adequados dificulta o trabalho da professora 

na aplicabilidade dessa disciplina, que acaba deixando a Geografia para um segundo 

plano em termos de 2º (segundo) ano, em que o foco da Secretaria Municipal de 

Educação de Ji-Paraná é desenvolver no/a aluno/a as habilidades de leitura e escrita, 

sendo alfabetizado e letrado com noções claras de como se encontra estruturado o 

país, começando pela federação, suas regiões, estados, municípios, bairros e lugares 

em que habitam.  

Apesar das constantes políticas educacionais em prol da educação de 

qualidade, não podemos deixar de mencionar as dificuldades que o corpo docente 

enfrenta no cotidiano para combatê-las. Pretendemos, assim, ampliar as discussões 

que envolvem o sistema educacional e destacar os pontos que podem influenciar na 

aprendizagem geográfica em sala de aula. 

O processo de ensino de Geografia em sala de aula, em especial no Ensino 

Fundamental, tem se tornado um desafio em tempos atuais, uma vez que deixou de 

ser uma disciplina com conteúdo desvinculado dos demais saberes. Em tempos 

modernos, observa-se a concatenação dos conteúdos, sendo preciso ter a real noção 

do meu espaço, seja ele local, regional, nacional, internacional, espacial e outros, se 

faz preciso saber se localizar, no tempo e no espaço.  

Tal percepção se dá no ler, no escrever, no mover-se no meu local e no 

universo como um todo. Basta observar a ação que faço agora. Poderia eu falar sobre 

a realidade educacional de uma ou outra escola de Ji-Paraná, berço da presente 

pesquisa, sem que descreva minimamente a região a qual se encontra localizada? Se 

tornaria muito difícil fazer com que o leitor viesse a compreender que a proposta de 

realização da pesquisa a qual refiro esteja ocorrendo em um local ao qual não fosse 

determinado, demonstrando na prática, a importância que o ensino de Geografia não 

é um mero capricho, mas uma necessidade primária na vida dos seres humanos, em 

especial na vida dos/as alunos/as ingressantes do Ensino Fundamental I.  

É preciso muito mais que planejamento e metodologias para que o ensino e 

aprendizagem em Geografia ocorram em sala de aula, não dependendo apenas dos 

livros didáticos, que em muitas situações deixam de contribuir com a realidade local 

ou regional, sendo necessário improviso por parte do/a profissional da educação. Em 
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se falando de conhecimento regional e local, segue pequeno histórico de como surgiu 

o estado de Rondônia e consequentemente a cidade de Ji-Paraná.   
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II CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO/GEOGRÁFICA EDUCACIONAL DE JI-

PARANÁ 
 

2.1 Processo histórico do estado de Rondônia 
 

O atual estado de Rondônia é um território marcado pelos habitantes migrantes 

de todas as regiões brasileiras que passou por vários ciclos históricos, dentre eles, o 

da borracha, que ocorreu no século XIX e o mais recente, o agropastoril 

(TRUBILIANO, 2017; COSTA SILVA, 2012). Historicamente este estado permeou 

mudanças em seu nome, como o Território Federal do Guaporé e Território Federal 

de Rondônia, conforme vamos aprofundar no tópico. 

Na visão geográfica, percorremos o processo de povoamento por meio de 

distribuição de terras pelo governo federal que tinha por objetivo o desenvolvimento 

econômico, em contrapartida, prejudicou os povos indígenas que habitavam neste 

espaço. 

De acordo com revisão bibliográfica, o território que condiz o estado de 

Rondônia foi criado pelo presidente Getúlio Vargas em 1943, através do 

desmembramento de territórios dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. A 

princípio, a região foi nomeada Território Federal do Guaporé, em referência ao rio 

Guaporé que divide o Brasil da Bolívia.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado de 

Rondônia encontra-se situado geograficamente a 8° 45′ 43″ S de latitude, 63° 54′ 14″ 

W longitude e altitude 85 m. O estado está localizado na Região Norte do país e possui 

uma área de 237.765,347 km², em sua maior parte com latossolos, clima Equatorial 

úmido, com vegetação composta predominantemente de floresta Amazônica. É 

considerada uma região rica em água doce e habitada por povos indígenas, entre eles 

Gavião e Arara (BRASIL, 2020; NEVES, 2009).  

Conforme o Decreto Lei nº 356/68 (BRASIL, 2013), Rondônia faz parte da 

Amazônia Ocidental, juntamente com os estados do Acre, Amazonas e Roraima, 

ocupando 25,7% do território brasileiro, onde contém rica flora e fauna que compõem 

um dos maiores ecossistemas brasileiros, uma vez que esta região de matas exerce 

influência considerável no sistema climático de inúmeros países da América Latina 

(LEAL, 2019).   
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Antes do estado de Rondônia ser criado, passou por alterações em sua 

nomenclatura, inicialmente se chamava Território Federal do Guaporé e em 1956 

tornou-se Território Federal de Rondônia. A mudança se deu no intuito de 

homenagear o sertanista e militar do exército, Marechal Cândido da Silva Rondon, 

uma das principais pessoas historicamente conhecida na região, que carregava 

consigo a preocupação de levar a comunicação através da construção das linhas 

telegráficas que ligou a região de Mato Grosso e da Amazônia aos outros estados 

brasileiros (FONSECA, 2001); e ao mesmo tempo, teve contato com os indígenas que 

por aqui habitavam. Ao lado dessa visão desenvolvimentista, outras leituras têm 

apontado o tempo em que o governo organizava para mobilizar as pessoas ao modo 

de vida, a ocupar a Amazônia, ele desestruturava outras (FREITAS, 2009). A história 

colonial que formou a sociedade brasileira quase desapareceu com os povos 

indígenas, pois,  

 

O fato de a história do Brasil não ter conseguido admitir o povo 
indígena dentro do seu modo de operar e de se constituir como 
sociedade criou o escândalo de quando falam do povo indígena, falam 
como se estivessem falando ou de gente totalmente incapaz ou de 
gente que está sempre à beira de uma crise na relação com a 
sociedade brasileira (KRENAK, 2020, p. 6). 

 

À medida que os anos passavam, o processo de ocupação avançava na Região 

Norte, que recebia inúmeros migrantes que vinham de diversas partes do país, em 

busca de um pedaço de terra e melhorias financeiras. No intuito de povoar a região, o 

governo federal propunha incentivos, como posse de terras para aqueles que tinham 

interesses no empreendimento.  

De acordo com Souza e Pessôa (2009), a ocupação na fronteira amazônica 

aconteceu em um cenário de expropriação e violência na luta pela terra. No decorrer 

da década de 1970, em território rondoniense, a desapropriação de terra e os conflitos 

foram ainda maiores, na qual afetaram os povos indígenas, seringueiros, garimpeiros 

e posseiros. Para os autores, o que realmente ocorreu foi uma contrarreforma agrária, 

houve insuficiência na quantidade de lotes demarcados pelo governo militar, faltou 

terra para mais da metade da população migrante. 

Outro fator que muito contribuiu para o aumento populacional atual de 

Rondônia foi a extração da borracha, o famoso látex, que mudou a vida de muitos 

migrantes que se estabeleceram na região, trazendo consigo suas famílias e parentes 
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no intuito de trabalhar nos campos, o que fez aquecer a economia do estado por um 

bom tempo (TRUBILIANO, 2017). 

Registros escritos (FREITAS, 2009) e orais atestam que os seringalistas 

fizeram contato com os povos indígenas Arara pela primeira vez na década de 1960, 

desde então, o processo desenvolvimentista da borracha se fortaleceu com a mão de 

obra dos Arara e Gavião que recebiam muito pouco pelo seu trabalho, vivendo 

situação semiescravos nos seringais. A ocupação dos seringalistas nas terras 

indígenas foi caracterizada pela extrema violência física e cultural. A destruição e 

(des)integração desse território de luta e resistência foi contado pelos indígenas que 

sobreviveram a esse caos e atualmente continuam sofrendo as injustiças praticadas 

contra seu povo.  

A luta e a resistência dos povos indígenas continuam na atualidade. As 

violências e as doenças são problemas que eles vivenciam diariamente com o contato 

com as pessoas não indígenas. A disputa das terras e o desrespeito levaram esses 

povos a recuarem e adentrarem cada vez mais nas matas e florestas, ao ponto de 

serem considerados extintos em outras épocas (FREITAS, 2009).  

 De acordo com Santos (2019), ainda na década de 1960, o Território Federal 

de Rondônia recebe contribuição econômica para produção de cacau, aumentando 

ainda mais o fluxo de migrantes. De acordo com a autora, a região amazônica fez 

experiência com a plantação do cacau e em algumas localidades as plantações 

prosperaram, em outras regiões o fruto não rendeu o esperado, deixando de ser 

plantado em larga escala. Com relação ao estado de Rondônia, ainda hoje boas safras 

são produzidas e comercializadas em outras regiões do Brasil e até no exterior.  

O processo de povoamento no Brasil se deu por meio fluvial, o que não foi 

diferente na Região Norte, em especial Rondônia. Foi de ciclo em ciclo que o Território 

Federal do Guaporé se situou no contexto nacional, se organizou de forma 

administrativa e política, criando oportunidades e estrutura para acolher todos que 

chegassem, momento em que os governantes perceberam a necessidade de criar um 

município para a administração do estado.  

Relatos da população da região dão conta que em 1914, o local de chegada 

das pessoas se deu em um porto localizado nas proximidades do estado do 

Amazonas. Conta-se ainda que onde havia um porto, surgiu o primeiro município do 

Território Federal do Guaporé, sendo denominado de Porto Velho. Só anos mais tarde 

surge o segundo município, Guajará Mirim, em 1929 (FONSECA, 2019, p. 140). 
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A capital rondoniense, Porto Velho, foi criada em 2 de outubro de 1914 através 

da Lei nº 757, pelo governador do estado do Amazonas, Dr. Jonathas de Freitas 

Pedrosa. A ocupação de migrantes do município surgiu por volta de 1907, durante a 

construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. (BENCHIMOL; SILVA, 2008, p.23). 

Recentemente, de acordo com o IBGE (2018), na questão educacional, 

Rondônia conta com 998 (novecentos e noventa e oito) estabelecimentos de Ensino 

Fundamental, 244 (duzentos e quarenta e quatro) escolas de ensino médio. Deixando 

de computar as faculdades e universidades pública e privada, dentre elas está a UNIR, 

que vem formando com qualidade profissionais de várias áreas do conhecimento. 

A educação, assim como a história, passou por diversas modificações até o 

presente momento. Durante décadas o desenvolvimento do estado de Rondônia, 

passou por fases precárias na oferta do ensino. Segundo Arcari (1995), a educação 

no estado e nos municípios recém-emancipados foram marcados por uma trajetória 

de luta nos primeiros movimentos escolares nas escolas primárias em Rondônia, 

 

Com o grande fluxo de migrantes e o Estado sem estrutura para 

atender, cada comunidade construía sua escola, com lascas de 

madeira, coberta de palha. Os bancos e as mesas eram cravados no 

chão. Aí vinham alguns pais até a delegacia e diziam: “está pronta a 

escola”. Geralmente traziam a pessoa indicada para o ser o professor. 

O delegado comprovava se o candidato sabia ler e escrever e 

imediatamente contratava. A maioria tinha a terceira série do primário. 

(ARCARI, 1995, p. 39) 

 

A partir de 1943, ainda motivados pelo desenvolvimento do Território Federal, 

sendo atraídos pela febre da borracha, que segundo Santos (2014, p. 27) “A extração 

e exploração da borracha nos vales amazônicos aconteceram a partir de 1877 e entra 

em decadência na década de 1910”. Neste período, houve o aumento populacional 

onde foram criados diversos distritos, entre eles, Vila de Rondônia, hodierno município 

de Ji-Paraná.  

Atualmente, Rondônia possui 52 (cinquenta e dois) municípios, totalizando uma 

população considerada de 1.576.423 (um milhão e quinhentos e setenta e seis mil e 

quatrocentos e vinte e três) habitantes (BRASIL, IBGE, 2010). A formação 

populacional rondoniense é bem diversificada, pois ocorreu através dos povos 

indígenas que aqui habitavam e dos migrantes que vieram de vários estados 

brasileiros. 
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Vale ressaltar os confrontos que aconteceram durante o processo de 

exploração, a falta de planejamento governamental que propagou a violência neste 

território: “Como resultado dos projetos de colonização, ocorreu em Rondônia uma 

grande perda da cobertura vegetal, com efeitos devastadores para ecossistemas 

naturais e as populações tradicionais (índios e seringueiros) que habitam a região”. 

(PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 1999, p. 94). Essa desordem e a 

irresponsabilidade na gestão pública trouxeram experiências nada agradáveis à 

população menos favorecida.  

Pode-se dizer que os povos indígenas foram os mais atacados pelas armas de 

fogo como também por doenças que as pessoas não indígenas levaram às aldeias. A 

luta por espaços, tanto no passado como no presente, tem sido marcada pela 

resistência, não só dos povos indígenas, como o campesinato, ribeirinho, entre outros 

(NEVES, 2009).  

Em virtude dos aspectos abordados, pretende-se discutir o município de Ji-

Paraná na perspectiva dos povos indígenas de etnia dos Arara-Karo, compreender as 

mudanças que ocorreram no passado, buscando criar um tratado entre a história e a 

Geografia explicando as transformações dos espaços onde são realizados pelos 

sujeitos históricos. 

 

2.2 A fundação do município de Ji-Paraná 

 

A cidade de Ji-Paraná, que já foi nomeada de Urupá, Afonso Pena (1909) e 

Vila de Rondônia (1943), assim como outras cidades surgidas na região norte, mais 

especificamente no território hoje denominado estado de Rondônia, teve como alguns 

de seus primeiros habitantes não nativos da terra, os seringalistas, os quais, em geral, 

eram nordestinos que fugiam da grande seca ocorrida nos anos de 1879 no nordeste 

do Brasil.  Outro fator determinante para a sua formação foi a implantação, em 1909, 

da linha telegráfica pelo então Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, ao redor 

da casa utilizada para esse fim começou a surgir o povoado onde se encontra 

atualmente a cidade de Ji-Paraná, localizada na região centro-leste do estado de 

Rondônia.  Em 1960, com a construção da BR 364, intensificou-se o fluxo de migração 

com pessoas vindas de outras regiões brasileiras. 

Há registros de que os colonos chegaram em Ji-Paraná, onde encontraram os 

primeiros habitantes, segundo Silva (1984), eram os povos indígenas tradicionais 
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autodenominados Karo (Arara) que ocupavam a terra em torno do rio Machado e os 

povos Ikolen (Gavião), vieram para o estado de Rondônia pressionados pelo 

agronegócio, eles foram expulsos das fazendas do estado do Mato Grosso e 

adentraram no território do povo Arara. Devido a muitos conflitos que esses povos 

sofreram, entre os garimpeiros e seringueiros, dado que “[...] a presença dos índios 

nas terras passou a ser vista como um obstáculo à política desenvolvimentista de 

integração nacional, principal meta do governo federal”. (SANTOS, 2014, p. 38), 

fizeram com que os indígenas recuaram e passaram a residir na Terra Indígena (TI) 

Igarapé Lourdes, no município de Ji-Paraná.  

De acordo com o Decreto nº 5.705 (RONDÔNIA, 1992), na Terra Indígena (TI) 

Igarapé Lourdes, na aldeia I’Târap foi reinstalada a primeira escola reconhecida para 

o povo Arara. Neste período, os/as professores/as não eram indígenas e o ensino se 

baseava na modalidade de educação básica do campo, sendo alfabetizados em 

língua portuguesa, deixando para trás a língua materna.  

Com a chegada dos migrantes, por volta de 1960, os povos indígenas 

enfrentaram doenças por eles desconhecidas, houve muitas mortes e conflitos 

decorrentes do contato com esses povos que aqui chegaram. Aos poucos esses 

indígenas começaram a serem deslocados de suas terras, que iam sendo invadidas 

pelo aumento da cidade e da agropecuária.   Assim, foram aos poucos se distanciando 

de suas terras. (SCARAMUZZA, 2009; COSTA SILVA, 2012). 

De acordo com os dados do IBGE de 2010, atualmente Ji-Paraná é 

considerado o segundo município mais populoso de Rondônia, com 116. 610 mil 

habitantes (BRASIL, 2010). No dia 22 de novembro de 1977, através da Lei nº 

6.448/77, no mandato do Presidente Ernesto Geisel houve a criação do município de 

Ji-Paraná. 

Segundo Oliveira (2017) “[...] em 1960, o Distrito de Vila de Rondônia já contava 

com mais de 1.600 habitantes. Neste mesmo ano, o Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira determinou a abertura da BR- 029, denominada hoje de BR-364, 

aumentando o fluxo migratório para região [...]” (OLIVEIRA, 2017, p. 84). Essa rodovia 

possibilitou o acesso dos migrantes pelas condições de tráfego. A migração ocorreu 

de forma mais acelerada entre as décadas de 1960 e 1980, devido a distribuição de 

terras aos colonos através dos trabalhos do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), no século passado, o que permitiu que as terras do atual 

estado de Rondônia, fossem colonizadas mais rapidamente. 
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É possível citar Ji-Paraná sem falar dos povos originários aqui da região? A 

leitura de Mindlin (2016) relata um acontecimento do cacique Arara, destacando que 

Ji-Paraná foi um território memorial para os povos indígenas Arara. Nos anos de 1960, 

os seringalistas os ameaçaram de morte e expulsaram de sua terra, inclusive o 

cacique Pedro Arara Karo, sua mãe e seus irmãos. 

Segundo Mindlin (2016), a partir do contato dos Arara com as pessoas não 

indígenas (seringalistas), a luta pela terra trouxe muito sofrimento e mortes a eles. 

Depois do falecimento do seu pai, Pedro, ainda criança, foi levado com seus irmãos e 

sua mãe por um seringalista chamado Joacir, para não serem mortos pelos donos das 

fazendas que tomaram suas terras. Em outro seringal, Pedro cresceu, descobriu sua 

verdadeira identidade e foi trabalhar com sua família em regime semiescravo de 

barracão. Nesta fazenda, permaneceu até a morte desse fazendeiro, por motivo de 

segurança própria e familiar, mudou-se para Cacoal onde trabalhou muitos anos nas 

fazendas de arroz e posteriormente no Serviço de Proteção ao Índio (SPI). 

Devido a colonização, vários povos indígenas tiveram seu vínculo familiar 

destruído e foram obrigados a saírem desse lugar, afugentados e temendo pela vida. 

O SPI informou ao cacique Pedro Arara Karo que havia parentes morando no Posto 

no rio Lurdes, que fica localizado no território de Ji-Paraná, então vieram ao encontro 

deles juntamente com sua mãe. A princípio seria apenas um passeio, conheceu seus 

parentes, casou-se com uma indígena da aldeia, teve três filhos. Houve a necessidade 

de aprender a conviver com a cultura, a falar a língua materna e cuidar do seu povo, 

se tornando chefe (MINDLIN, 2016). 

 

2.3 Geografia pretérita em Ji-Paraná  
 

Embora esta pesquisa discuta a abordagem da Geografia na atualidade, é 

interessante retomar o processo histórico devido à escassez do tema trabalhado. Foi 

necessário pesquisar e coletar dados sobre a formação do ensino geográfico nas 

escolas de Ji-Paraná, para assim, analisar como era e como está hodiernamente, 

quais foram os avanços e mudanças no sentido de entender este processo.  

Sabemos que a educação não é estática e que passou por muitas 

transformações nas leis que a regulamenta. Para discutir a respeito da questão 

geográfica na educação regional, esta pesquisadora buscou alguns relatos de 

professoras alfabetizadoras que contribuíram com o processo de aprendizagem a 
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partir dos anos de 1970, no intuito de compreender como ocorreu a formação da 

educação e ensino da Geografia no município de Ji-Paraná. 

Buscando aproximação com esta Geografia pretérita, recorremos a um recurso 

importante, como as narrativas que “[...] propõem uma nova episteme, um novo tipo 

de conhecimento, que emerge não na busca de uma verdade, mas de uma reflexão 

sobre a experiência narrada [...]” (PASSEGGI; SOUZA, 2016, p. 11). A descrição dos 

estudos geográficos pelas professoras entrevistadas trouxe elementos que 

despertaram pensamentos para entender o processo de ensino e aprendizagem 

ocorridos na Geografia. 

De acordo com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais, os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (Conep), têm a finalidade de assegurar a ética no desenvolvimento das 

pesquisas.  

Antes de serem realizadas as entrevistas as colaboradoras assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em seguida, foram informadas sobre o 

objetivo da pesquisa. As colaboradoras tiveram acesso à transcrição das entrevistas 

e todas deram a permissão para colocar o seu nome completo no texto, mesmo 

cientes de que a informação será pública. Considerando a anuência de todas, 

passaremos para os procedimentos finais. 

Para produzir os dados das entrevistas foram utilizadas a ferramenta WhatsApp 

e Google Meet, pelo fato de estarmos no meio de uma pandemia causada pelo 

coronavírus. Sendo assim, houve a necessidade de se adaptar com as reuniões em 

salas virtuais, devido a impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre 

pesquisadora e colaboradoras, mantendo às medidas de isolamento social de acordo 

com as normas de segurança determinadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Essa metodologia utilizada, a pesquisa on-line, foi possível obter 

dados precisos, pelo fato da pesquisadora conhecer as colaboradoras e conseguir 

com uma certa facilidade os agendamentos para entrevistas. Sabemos que o contato 

presencial nos permiti uma abordagem mais próxima, podendo influenciar nas 

respostas das entrevistadas, além de ser mais importante para investigação na 

pesquisa qualitativa por designar detalhadamente sentimentos e percepções. 

As três colaboradoras – Maricelma Chaves, Nanci Porto e Regina Villas Boas, 

têm características em comum porque são professoras experientes, que lecionam no 
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município de Ji-Paraná desde 1970. Após a explicação das finalidades dos relatos e 

as correspondentes concordâncias no âmbito das orientações estabelecidas pelas 

Resoluções nº 466 (2012) e nº 510 (2016) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

referentes aos procedimentos de ética na pesquisa, realizamos as entrevistas que 

explicitarão as identidades das professoras tendo em vista o caráter histórico da 

atividade.  

No ano de 1982, a professora Maricelma iniciou a docência apenas com a 

formação no Normal. Graduou-se em Letras (1998) pela Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) e obteve o título de mestre (2011) em Ciências da 

Educação pela Universidade Tecnológica Intercontinental (UTIC/PY), Título 

Reconhecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Aos 33 anos, com formação no magistério, a docente Nanci migrou do estado 

do Paraná, com seu esposo e suas duas filhas, para Ji-Paraná, onde começou a 

ministrar aulas na 2ª (segunda) série do Ensino Fundamental. Graduou-se em letras 

pelo Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos (PROHACAP) 

pela UNIR, passou no concurso para professora na rede estadual e municipal. 

Especializou-se em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar. 

Regina graduou-se em Letras (1972) na faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras Barão de Mauá, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Também é 

licenciada em Artes no ano de 2010, pelo Centro Universitário Claretiano. Foi 

professora da rede estadual e secretária de educação do município de Ji-Paraná por 

dois mandatos.  

 

2.3.1 Educação, formação docente e Geografia – um olhar para os anos 1980 

 

Leituras resultantes de estudos na área da Educação têm demonstrado que o 

desenvolvimento profissional docente10 articula os saberes acadêmicos aos saberes 

da prática pedagógica, configurando uma formação contínua traduzida na identidade 

de professor/a experiente (NÓVOA, 1995; TARDIF, 2004). Essa compreensão 

                                                           
10 O desenvolvimento profissional docente está configurado nas atividades, ações no 

ensino/aprendizagem que ele vivencia na escola. Esse processo contínuo, tem como objetivo evoluir 
sua prática pedagógica de acordo com a necessidade que a sociedade determina. 
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contribuiu para interpretar as contribuições da Professora Mestra Maricelma Almeida 

Chaves11 nesta dissertação.  

A colaboradora iniciou a docência aos 17 anos de idade, em 1982, no município 

de Ji-Paraná, quando ainda era menina, bastante insegura, mas muito feliz. Tinha 

concluído o curso Normal no estado do Paraná. Ela atuou no Ensino Fundamental I, 

em torno de 10 (dez) anos. Percebe-se que a entrevistada se emociona ao narrar sua 

história com a educação assim que chegou ao estado de Rondônia:  

 

Foram tempos difíceis, no início, tudo era muito novo para mim, saí do 
meu Estado, deixei meus amigos com os quais cresci junto, aquele era 
o meu primeiro emprego; Salas de aula com mais de 42 alunos na 
alfabetização, 40 horas semanais, turma matutino e vespertino, sem 
horário de planejamento, as pessoas achavam que a gente era o 
máximo, afinal, tínhamos "diploma" de professora;  Um sistema 
educacional muito carente, naquela época o Território de Rondônia 
tinha em sua maioria professores leigos,  os recursos didáticos se 
resumiam  em quadro e giz, e muita criatividade e coragem por parte 
dos docentes,  enfim, tempos difíceis! (CHAVES, 2021, p. 1). 
 
 

A narrativa permite entender que o ingresso na carreira docente ocorreu nos 

anos 1980, época em que a formação exigida para o trabalho em sala de aula era o 

curso Magistério, em nível médio, com o objetivo de atender o início da escolarização, 

uma preparação deficitária: “[...] A formação de professores para o antigo ensino 

primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante” (SAVIANI, 2009, p. 

147). 

Assim, é possível observar que a Professora Maricelma representava uma 

pequena parcela dos profissionais da educação brasileira com habilitação para o 

exercício docente. Mas, apesar disso, este modelo formativo era questionado por não 

ser realizado na universidade e sim nas escolas de nível médio (antigo 2º grau) 

profissionalizante, conforme estabelecia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

5692/1971. Ela não apresenta em seu relato se participou de alguma formação 

continuada, uma preparação necessária, considerando as especificidades 

educacionais da Amazônia. 

                                                           
11 Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Tecnológica Intercontinental (UTIC/PY), Título 

Reconhecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2011. Entrevista realizada por 
meio do aplicativo WhatsApp no dia 12/03/2021.  
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Como tantas outras professoras, adotava o trabalho com sucatas para viabilizar 

as atividades em sala de aula: catava tampinhas de garrafa, rolhas, palitos de picolé, 

jornais e revistas velhas, papel sulfite usado, todo tipo de material reciclável que 

pudesse contribuir com o trabalho em sala de aula, tudo se transformava em material 

didático. É importante refletir se estas ações eram orientadas por ambientalistas ou 

como mecanismo de resposta à precarização e ausência de recursos adequados à 

rotina escolar.  

A adoção da pesquisa autobiográfica é importante porque permite observar 

deslocamentos e a dinamicidade das perspectivas. Significa afirmar que, ao informar 

um evento passado, o sujeito simultaneamente promove a sua atualização 

confirmando que: “Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para 

a desconstrução/construção das próprias experiências [...]”. (CUNHA, 1997, p. 187). 

O reconhecimento da abordagem tradicional no trabalho pedagógico explicita essa 

questão: 

 

Utilizei para ensinar no Ensino Fundamental, o mesmo método com o 
qual fui ensinada, o tradicional. Na época funcionou, eu acredito, 
mesmo porque, nunca paramos para avaliar se era bom ou ruim, só 
depois de algum tempo é que foi chegando ao nosso conhecimento 
outras opções, as quais nos possibilitaram ir experimentando, 
selecionando e mesclando aquilo que julgávamos ser o melhor para a 
nossa prática. Nada de pesquisa, nem acompanhamento 
técnico/teórico, a gente apenas ia fazendo (CHAVES, 2021, p. 1). 
 

 

A professora Maricelma não se arrepende em momento algum de ser 

professora, sempre gostou muito da profissão, tendo muito orgulho dela; “[...] não sei 

se fui uma boa professora, mas meus alunos com certeza, foram excelentes. Não sei 

se consegui ensinar bem, mas tenho certeza que aprendi muito com aqueles 

pequenos [...]”. A autoavaliação da docente permite observar aproximações com o 

pensamento freireano sobre as relações indissociáveis entre o aprender e o ensinar 

(FREIRE, 2002). Esta professora demonstra ter se realizado em sua profissão, basta 

observar a forma em que se expressa a seu respeito e a respeito dos/as alunos/as 

que por ela passaram. Para Maricelma, “[...] cada um deles, muito contribuiu para o 

meu crescimento e minha formação profissional.  Tempos difíceis, porém, felizes!” 

No intuito de compreender a perspectiva dessa professora sobre o espaço 

disponibilizado para as aprendizagens geográficas no ambiente escolar, solicitamos 

que informasse como ocorria o trabalho pedagógico em suas salas de aula.  E mais 
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uma vez, foi possível constatar as modificações que ocorrem no ato da narração no 

que se refere às relações entre o ontem e o hoje: “Ao mesmo tempo que o sujeito 

organiza suas ideias para o relato “[...] reconstrói sua experiência de forma reflexiva 

e, portanto, acaba fazendo uma auto-análise que lhe cria novas bases de 

compreensão de sua própria prática”. (CUNHA, 1997, p. 187). 

 

Não me recordo muito em detalhes quanto ao ensino de Geografia. 
Lembro-me apenas que utilizava textos generalizados de livros 
didáticos, que em nada contribuíam para a reflexão e criticidade do 
aluno. Leitura mecânica para responder perguntas fechadas. O aluno 
aprendia as regiões e suas diferenças ou semelhanças, não as suas 
"especificidades", enfim, era bem superficial, mesmo porque, pelo que 
me recordo, o que se valorizava no ensino escolar eram conteúdos de 
Português e Matemática, ainda assim, eram aplicados de forma 
descontextualizadas (CHAVES, 2021, p. 1). 
 
 

Embora não informe especificidades de como realizava o trabalho pedagógico 

no âmbito da Geografia, afirmou que seguia as orientações do livro didático, atividades 

com questionários, conteúdos clássicos como o estudo das regiões, por exemplo. “Os 

procedimentos didáticos adotados promoviam principalmente a descrição e a 

memorização dos elementos que compõem as paisagens sem, contudo, esperar que 

os alunos estabelecessem relações, analogias ou generalizações[...]” (BRASIL, 1998, 

p. 71). Nota-se que o conhecimento geográfico continua sendo apresentado pelos 

livros didáticos através de ideias, interpretações, metodologias, que possibilitam o 

aprendizado voltado para a Geografia Tradicional. 

A hierarquia curricular se materializava por meio da importância dos conteúdos 

nas áreas de Português e Matemática. Em função disso, as áreas de Geografia e 

História eram reduzidas ao status de “matérias decorativas”, ou seja, que podiam ser 

aprendidas através de questões com ênfase na memorização em detrimento da 

compreensão. Percebe-se que a Geografia Tradicional persiste no ensino, 

influenciando professores/as, alunos/as por meio dos currículos, que é considerado 

inerte e não permite a dinâmica do conhecimento fora dele, ocasionando em um 

planejamento sem reflexão com a realidade do/a estudante. Esta resistência é 

encontrada também na aplicabilidade da prática pedagógica.  

Para Pontuschka et al. (2009, p. 23) “[...] o trabalho em sala de aula precisa 

permitir ao aluno a compreensão do espaço geográfico[...]”. É necessário dialogar 

constantemente com o espaço vivido para que o/a estudante se identifique como parte 
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desse processo, “[...] conheça e reconheça seu papel na sociedade tecnológica e 

computacional em uma economia e cultura mundializadas” (PONTUSCHKA et al., 

2009, p. 23). 

A segunda entrevistada foi a professora Nanci Fuzo Porto12, com formação no 

magistério, amparada pela Lei nº 5692/7113, informa que também iniciou as atividades 

docentes em 25 de fevereiro de 1986. Sua primeira experiência foi na turma da 2ª 

(segunda) série, como eram chamados, os anos iniciais do Ensino Fundamental I. Ela 

relatou que “[...] no início foi muito desafiador para mim, não tinha prática, fui 

aprendendo a trabalhar com as crianças, passava os conteúdos, levava o 

conhecimento a eles”. É possível observar que nesta época a formação apresentada 

não preparava a docente de modo adequado para exercer sua função em sala de 

aula, o que pode ter contribuído para esta insegurança relatada. Freire (2002, p.22) 

compreende que “[...] na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Neste sentido, a 

formação continuada da docente é necessária para aprimorar o fazer pedagógico e 

promover cada vez mais a aprendizagem do/a estudante.  

Com relação a metodologia utilizada em sala de aula, informou que [...] 

“naquele tempo, só textos passados no quadro e também usei muitas atividades 

mimeografadas. Não fazia aulas práticas”. É compreensível a fala da professora, uma 

vez que nesse período da história, pouco se falava em metodologias inovadoras, o 

que se praticava nas escolas, era o ensino convencional, o que Paulo Freire denomina 

de educação bancária. (FREIRE, 1987, p. 38)  

Na intenção de aprofundar um pouco mais no assunto voltado ao tema em 

questão, ou seja, o ensino de Geografia, com a pergunta: como você trabalhava esta 

disciplina?  O que foi de pronto respondido: “Não lembro dos conteúdos por série, mas 

ensinava solo, tipos de solo, localização, cidades, estados, etc. Eu trabalhava muito a 

escrita, os alunos tinham que aprender a escrever e como já citei, com cópias, textos 

mimeografados”.  

                                                           
12 Especialista em Gestão, orientação e supervisão escolar pela Faculdade da Amazônia (FAMA).          

Entrevista realizada por meio do aplicativo whatsApp no dia 17/03/2021.     
13 Criação da Lei voltada para cursos profissionalizantes que assegurava a formação mínima da 

docência para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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Buscando compreender a opinião da entrevistada em relação ao ensino 

escolar, ela apontou os entraves nos conteúdos em diversas disciplinas com foco na 

Geografia. Também, reforçou que no início da escolarização das crianças a maior 

preocupação era ensinar a ler e escrever, sendo assim, o estudo dos conhecimentos 

geográficos não era considerado importante na formação das crianças nesta fase 

etária (6, 7 e 8 anos de idade).  

Observa-se que naquele tempo as preocupações eram outras e, atualmente, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) orientam a estudar “[...] as relações entre 

o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e o 

funcionamento da natureza, por meio da leitura do espaço geográfico e da paisagem”. 

(BRASIL, 1998, p.74). E é nesta vertente que a prática pedagógica deve atuar, 

favorecendo o/a estudante a pensar e a compreender os acontecimentos do passado, 

associando-os ao presente. 

A terceira entrevista foi realizada com a Regina Maria Malta da Silva Vilas 

Boas14, primeira secretária de educação do município de Ji-Paraná, onde foi gestora 

por dois mandatos seguidos, de 1989 a 1992, na administração do prefeito José 

Bianco e, de 1993 a 1996, no exercício do prefeito Jair Ramires. Coincidentemente, a 

partir de 1970 marca a data de implantação do ensino no município e a chegada da 

sua família que veio residir neste município. De acordo com o relato da ex-secretária 

de educação a fase inicial da alfabetização ocorreu, 

 

[...] no primeiro momento, a organização da educação no município de 
Ji-Paraná se deu pela necessidade da comunidade alfabetizar seus 
filhos. Ainda, como distrito, por volta de 1970, já existiam pequenas 
escolas que ofertavam os primeiros anos do Ensino Fundamental I (1ª 
a 4ª série) e o ensino era de responsabilidade do município de Porto 
Velho. (VILLAS BOAS, 2020, p. 1).  
 
  

De acordo com a colaboradora, no ano de 1989, o governador Jerônimo 

Santana criou um decreto para regulamentar o pertencimento das escolas em nível 

estadual e municipal. Nele ficou acordado que todas as escolas da zona urbana que 

estavam em funcionamento se tornariam escolas estaduais e todas as escolas criadas 

na zona rural seriam de responsabilidade do município. Após o decreto, no mesmo 

ano houve a criação da primeira escola municipal na área urbana com o nome de 

                                                           
14 Ex-secretária de educação (SEMED) do município de Ji-Paraná. Entrevista concedida à 

pesquisadora Rosângela Castilho Valenciano no dia 17 de julho de 2020. 
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Duque de Caxias, atualmente Jamil Vilas Boas, uma homenagem prestada a seu 

esposo. 

Para a professora Regina, a maioria dos/as docentes que lecionavam nas 

escolas nos anos de 1970 não tinham formação alguma para ensinar os/as alunos/as. 

Devido à falta de pessoas qualificadas para tal função, foi preciso a Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) ministrar constantemente cursos com formação 

continuada a estes/as docentes que se encontravam em sala de aula.  

Os/as professores/as que lecionavam na área rural não tinham curso de 

magistério e eram chamados/as de professores/as leigos/as. Passavam a ser 

contratados/as para preencher a carência existente nessa área e nesses locais rurais, 

sendo amparados/as pelo Artigo 77 da Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971. 

Geralmente eram contratados/as como prestadores de serviço, não tendo nenhuma 

estabilidade, sendo desligados/as em qualquer tempo. Seus contratos tinham duração 

de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano. 

Para que eles/as fossem contratados/as bastavam participar de um Teste de 

Suficiência, porque esses/as docentes só tinham cursado até a quarta série do Ensino 

Fundamental I. Além do mais, eles/as iriam dar aulas em salas multisseriadas, assim 

em função desta situação a ex-secretária informou a criação de um setor específico 

para a formação docente: “[...] foi criada na Divisão Pedagógica, [...] uma vez por mês, 

durante uma semana, treinávamos esses professores nos seus currículos e conteúdo 

de primeira à quarta série”. Regina relata também que, “[...] os professores do ex-

território de Rondônia eram todos federais, mesmo sendo leigos, não foi preciso fazer 

concurso na época e ainda ficaram amparados pela Lei Complementar nº 41, de 22 

de dezembro de 1981”. (VILLAS BOAS, 2020, p. 2). 

Como observado no relato da professora Maricelma, causava admiração nas 

pessoas por ser formada naquela época, o que confirma a fala da ex-secretária. A 

existência da professora sem formação era muito maior: “Essa prática da docência 

‘leiga’ vem explicitar que na prática se tratava de pessoas sem habilitação formal para 

o exercício da docência[...]” (BORGES, 2011, p. 355), o que resultou em uma 

educação fragmentada no conhecimento que foi ensinado aos/às estudantes por 

muitos anos. 

O relato desta colaboradora explicitou que as escolas que atendiam as turmas 

de 1ª (primeira) a 4ª (quarta) séries da área rural, na disciplina de Geografia e nas 

demais, adotavam materiais de confecção própria. Nestas ocasiões representavam 
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as temáticas geográficas por meio de imagens preponderantes da área de Geografia 

Física:  

 

Eram acompanhadas através de livros didáticos. Os alunos faziam 
visitas in loco, porque, era fácil, já moravam na área rural. 
Trabalhavam a disciplina de Geografia como as demais disciplinas. 
Não me lembro quantas vezes por semana, mas tinha até uma parte 
prática de desenhos de planície, ilhas, morro, etc. O professor 
apresentava desenhos do mapa de Rondônia para contorno e também 

faziam pinturas com lápis de cor (VILLAS BOAS, 2020, p. 2). 
 

 
Após esse relato, é notório destacar que os/as docentes utilizavam o meio 

ambiente na área rural como espaço para desenvolver a prática pedagógica e 

compartilhar os conhecimentos geográficos. Era comum as dificuldades em perceber 

os elementos essenciais da Geografia, pelo fato de apresentar conteúdos 

descontextualizados, como por exemplo, fazer o traçado e pintura dos mapas em sala 

de aula, para representar o território estudado. O trabalho pedagógico na disciplina de 

Geografia necessita oferecer aos/às estudantes reflexões para tomar decisões diante 

dos problemas encarados na família, na escola ou no trabalho. Buscando assim, uma 

formação crítica, visão consciente e responsável dos direitos sociais, para ser um 

agente de mudanças desejáveis para a sociedade. 

O modelo didático tradicional perdurou por muitos anos no ensino escolar, onde 

o/a docente era o/a detentor/a e o/a transmissor/a diligente do conhecimento. 

Enquanto o/a estudante, era considerado o/a receptor/a passivo/a desse saber, 

faziam inúmeras atividades de fixação (FREIRE, 2002). 

Todas as entrevistas tiveram roteiro, houve colaboradora que trouxe mais 

elementos, outras menos, mas foi uma pequena aproximação com a educação dos 

anos de 1980, na atual região de Ji-Paraná e, percebemos que a Geografia seguiu 

sem muitos protagonismos. 

Após 40 (quarenta) anos, o município de Ji-Paraná cresceu consideravelmente, 

precisando acompanhar as mudanças no ensino. Atualmente, o processo de 

construção da rede educacional municipal tem passado por diversas modificações 

estrutural e funcional, no que se refere a questão curricular e física.  

Assim, a educação foi delegada ao município com a seguinte distribuição: 

educação infantil, que conta com 12 (doze) centros e, 11 (onze) escolas do Ensino 
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Fundamental I (1º ao 5º ano) na zona urbana. Na zona rural é ofertada a educação 

infantil, Ensino Fundamental I e II, no total de 9 escolas. 

Nos dias atuais, os/as professores/as são contratados/as através de concurso 

público, com formação específica por área de conhecimento. De tempos em tempos, 

há cursos de formação continuada para a docência, ministrados pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED).  Salientamos que o componente curricular da 

Geografia, objeto da pesquisa em tela, como já foi relatado, não passou por 

consideráveis processos de alterações da prática pedagógica enquanto disciplina 

escolar.   

Nesta seção, nossa intencionalidade foi apresentar um pouco das modificações 

geográficas, históricas e políticas que produziram o município de Ji-Paraná, e neste 

contexto relacionar as questões da educação geográfica.  
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III PERSPECTIVAS GEOGRÁFICAS APRESENTADAS NO ENSINO DOS ANOS 

INICIAIS DA ESCOLARIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  

  

3.1 Conceituando a Geografia: o lugar na Geografia progressista  

 

No Brasil, as primeiras tendências da Geografia surgiram nos anos de 1940, 

influenciada pela escola francesa de Vidal de La Blache, onde a disciplina começou a 

ser ministrada por docentes licenciados/as na área de conhecimento. Por muitos anos 

o ensino de Geografia foi marcado pelo método tradicional, que se pautava, entre 

outros, pela transmissão verticalizada de conhecimentos em aulas expositivas, 

através da descrição das paisagens naturais e humanizadas, valorizava-se o papel do 

ser humano como indivíduo criador da sua própria história, porém não apresentava 

estudos na organização das relações sociais, de ações críticas e éticas. Na prática, 

os/as alunos/as deveriam fazer a descrição, memorização dos componentes que 

fazem parte das paisagens, sem, contudo, relacionar as analogias e generalizações. 

(BRASIL, 1998).  

No pós-guerra, a realidade evidenciou-se com complexidade, com destaque 

para o desenvolvimento do capitalismo, da urbanização, industrialização, utilização de 

máquinas no manuseio das produções agrícolas. Com os avanços sociais, o método 

tradicional perdeu espaço, tornou-se insuficiente para acompanhar as transformações 

espaciais relacionadas aos problemas mundiais de origem econômica, política e 

ideológica. 

A partir dos anos de 1960, (BRASIL, 1998), sob a influência marxista surge uma 

tendência crítica à Geografia tradicional que considerava as relações entre sociedade, 

trabalho e natureza na construção do espaço geográfico. A produção do trabalho 

humano, que explorava a natureza de forma abusiva, permitiu criar bens necessários 

que garantissem essa apropriação. Com o surgimento da Geografia marxista, foi 

preciso ir além da explicação do mundo, fazendo necessário transformá-lo por meio 

da Geografia, através de conteúdos políticos, sendo eles, importantes na formação 

do/a cidadão/ã. No entanto, as mudanças defendidas pelos primeiros geógrafos da 

linha marxista, traziam de forma bem evidenciada uma política social e ativista que 

tornava complexo o conteúdo relacionado a essa Geografia para os/as alunos/as dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Além das contribuições marxistas, a produção acadêmica da Geografia, nos 

últimos 30 anos, vem considerando dimensões mais subjetivas que os seres humanos 

em sociedade determinam com a natureza, essas percepções mudam conforme a 

cultura pela qual estão introduzidas, que resultam em distintos sonhos no espaço 

geográfico e sua construção (BRASIL, 1998). Surge então, a ideia de uma Geografia 

que trabalhe tanto as descrições socioculturais da paisagem, como os componentes 

físicos e biológicos que se relacionam, pesquisando as diversas interações, entre eles 

instituído na composição de um espaço. Nessa lógica, a expectativa é que os/as 

estudantes possam compreender de forma mais abrangente a realidade, 

possibilitando que interfiram de maneira mais consciente, construindo assim 

conhecimentos geográficos. 

Nas últimas décadas do século XX o conhecimento científico e tecnológico 

expandiu, propagando a ciência geográfica por meio das contribuições dos geógrafos, 

principalmente ao explicar sobre o espaço (BRASIL, 1998). Nesta pesquisa, enfatizou-

se o método progressista15 para trabalhar o ensino da Geografia, porque sabe-se que 

é através do processo transformador da sociedade que o indivíduo, desde o mais 

primitivo, passou a modificar o lugar e o espaço geográfico.  

Para Claval, a humanidade é participativa diante do seu meio natural e cultural, 

sendo livre para pensar e tomar decisões ao longo de sua história. A formação da 

sociedade depende da cultura que é transmitida a seus membros, como uma herança 

social. Por esse ângulo, “Uma parte importante dos saberes geográficos diz respeito 

à vida de relações e ao modo como essa é estruturada” (CLAVAL, 2010, p. 26). Em 

seus pensamentos, destacou que as Geografias se encontram ligadas com as 

vivências pessoais. De acordo com este autor “As pessoas têm uma reação emotiva 

diante dos lugares em que vivem, que percorrem regularmente ou que visitam 

eventualmente”. (CLAVAL, 2010, p. 39). 

Outras leituras apontam que o lugar na Geografia pode ser contextualizado, 

(LEITE, 1998, p. 9): "O conceito lugar tem sido alvo das diversas interpretações ao 

longo do tempo e entre os mais variados campos do conhecimento". Como por 

exemplo o da Geografia, o que leva a percepção de que existem outras vertentes do 

                                                           
15 O método progressista busca desenvolver no estudante o pensamento crítico/reflexivo, que possa 

relacionar o aprendizado ao seu contexto social. Esse método defende a ideia de uma educação que 
visa formar cidadãos/ãs conscientes e participativos/as no processo ensino/aprendizagem. 
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conhecimento que o mesmo conceito pode ser explorado e comprovado 

cientificamente, não somente por meio dessa disciplina. Em tempos atuais, é sabido 

que a Geografia ao tratar de tal conceito, o faz com propriedade.  

Na afirmação de Oliveira (2012, p. 18), "[...] o lugar na geografia, desde o início 

da geografia humanística, foi sempre a essência propriamente dita da ciência 

geográfica. Refletir sobre o lugar é refletir o seu sentido na geografia". Para o autor, o 

lugar representava a relação do indivíduo com significado de emoção, cultura e 

intensas vivências.  

Segundo Tuan (2011, p. 8) o lugar se caracteriza como "[...] qualquer localidade 

que tem significado para uma pessoa ou grupo de pessoas". Pela descrição, ele se 

aproxima mais da Geografia que se espera estudar, sentido este, que demonstra o 

quanto o espaço (território, terra) é importante na vida das pessoas, visto como 

ambiente acolhedor. Nesse sentido, "[...] o mundo humano através do estudo das 

relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico bem como 

dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar" (TUAN, 1982, p. 7). 

Os sentidos experienciados dizem respeito aos meios das relações construídas e 

estabelecidas nos espaços em que vive (lugar), através de uma construção 

socioespacial. Assim, 

 

Tudo que existe num lugar está em relação com os outros elementos 
desse lugar. O que define o lugar é exatamente uma teia de objetos e 
ações com causa e efeito, que forma um contexto e atinge todas as 
variáveis já existentes, internas; e as novas, que se vão internalizar 
(SANTOS, 1994, p. 97). 

 

A categoria lugar traduz os espaços com os quais as pessoas têm vínculos 

mais afetivos e subjetivos. O lugar é onde estão as referências pessoais e o sistema 

de valores que permitem que cada pessoa perceba e construa a paisagem, um espaço 

geográfico de formas diferentes, por exemplo, uma praça onde se brinca desde 

criança, uma casa onde se mora a anos, qualquer lugar desse tipo que traga 

referências pessoais. Embora haja entendimentos mais amplos: “Hoje, certamente 

mais importante que a consciência do lugar é a consciência do mundo, obtida através 

do lugar” (SANTOS, 2005, p. 161).  

Portanto, o lugar é visto como todo espaço ocupado e modificado pelo 

indivíduo, é definido como paisagem que estabelece vínculos e corresponde ao palco 

das realizações humanas. Também, corresponde ao espaço da existência e da 
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coexistência que reflete no modo de vida, como nos estudos regionais pela relação 

do lugar povoado. 

Na atualidade, buscamos a compreensão do lugar na era da conectividade 

virtual que vivemos, o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e de 

informação, por meio da internet permitiu ultrapassar o espaço físico. Fato este que 

se evidenciou ainda mais com o problema da pandemia, na qual estamos passando. 

A determinação do distanciamento social, nos levou a utilizar com mais frequência os 

recursos tecnológicos. Nesse contexto, o lugar físico (escola) precisou ser adaptado 

por sala virtual (Classroom) e a fazer reunião no aplicativo Google Meet para tirar 

dúvidas dos conteúdos estudados. As crianças com 6 (seis) e 7 (sete) anos de idade 

estão tendo a experiência com a conectividade diariamente.   

 

3.1.1 Descortinando a pesquisa sobre o fazer didático nas escolas públicas de 

Ji-Paraná, Rondônia. 

 

Pretendemos fazer uma reflexão nessa subseção, sobre a concepção e a 

prática educativa da professora no ensino de Geografia nas escolas públicas de Ji-

Paraná, Rondônia, no sentido de discutir o espaço geográfico e a Geografia escolar 

que julgamos ser fundamentais para a formação da cidadania das crianças. 

A palavra concepção, nessa pesquisa, é compreendida no sentido de pensar o 

ensino de Geografia a partir da realidade escolar. O pensamento é algo que constrói 

uma organização de ideias, que através dele é concebido o conhecimento 

desenvolvido na prática. Como aponta Scaramuzza (2015, p. 23) “Concepção envolve 

prática, assim como a prática de algo envolve conceber”. Há uma ligação entre a teoria 

com o fazer didático, vínculo necessário para a prática que faça sentido.  

Percebemos, através dos estudos, das análises das práticas docentes e seus 

relatos, que a disciplina de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

apresenta pouca reflexão sobre o fazer didático nas atividades trabalhadas na escola. 

Associamos ao tripé: livro didático, currículo proposto pela Gestão Nota 10 da Rede 

Vencer e a falta de valorização da disciplina pesquisada. O livro didático nem sempre 

contempla a realidade geográfica dos/as alunos/as. O currículo vem preestabelecido, 

com conteúdos e habilidades por ano/série, não dá liberdade para professora ajustar 

conforme a necessidade da turma. E por fim, o relato das docentes afirmando a falta 

de valorização da disciplina de Geografia, que muitas vezes é deixada para um 
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segundo momento ou até mesmo não está sendo trabalhada no início da 

escolarização. 

Durante a pesquisa, 2019 a 2021, buscou-se averiguar nos websites da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), SciELO, 

no Programa de Pós Graduação em Geografia (mestrado e doutorado) PPGG da 

UNIR, estudos como teses, dissertações e artigos que viessem contribuir com o 

estudo: Perspectivas docentes sobre as práticas pedagógicas geográficas nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em Ji-Paraná-RO. Na oportunidade foram utilizadas 

as seguintes palavras-chave: Geografia, Concepções Docentes, Prática pedagógica, 

Ensino Fundamental I.  

Entretanto, ao fazer a pesquisa do estado do conhecimento, não foi encontrado 

nenhum trabalho acadêmico envolvendo esta questão no âmbito de Rondônia, o que 

permite afirmar que a investigação em tela a respeito do fazer didático das professoras 

que trabalham o conhecimento geográfico no início da escolarização, pode marcar a 

inserção inaugural neste tema no estado. Os títulos que se aproximaram da pesquisa 

são: O ensino da Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental: reflexões sobre 

formação e práticas pedagógicas (SILVA; SILVA, 2018); A prática docente no contexto 

da sala de aula frente às reformas curriculares (CRUZ, 2007); O ensino de Geografia 

como prática espacial de significação (STRAFORINI, 2018).  

O texto de Silva e Silva (2018) propõe analisar e refletir sobre o ensino de 

Geografia na perspectiva acadêmica e escolar dos/as professores/as, bem como sua 

contribuição na prática significativa da construção de conhecimentos geográficos, 

para os/as alunos/as dos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

No artigo de Cruz (2007) é discutido a importância dos/as professores/as 

participarem ativamente da elaboração dos currículos para o contexto da sala de aula. 

Busca também refletir sobre a prática docente como autônoma às prescrições 

curriculares desenvolvidas por outros.  

Já a pesquisa de Straforini (2018) aborda o estudo da Geografia como 

componente curricular na escola para Educação Básica e as mudanças das leis que 

regulamentam o ensino. 

 Neste sentido, vale perguntar, que perspectivas geográficas são apresentadas 

para as crianças no início da escolarização fundamental na rede pública municipal de 

Ji-Paraná-RO, principalmente quanto as categorias conceituais de espaço/lugar? 

Levando em conta o conhecimento que a criança tem adquirido em seu meio, o 
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currículo escolar passa a desempenhar o papel de organizador dos objetivos que são 

direcionados ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências a 

serem desenvolvidas no 1º (primeiro) e 2º (segundo) ano da escolarização. 

 

3.1.2 O que podemos esperar da Política Pública Educacional  
 

Nesse tópico, vamos discutir as políticas educacionais, a organização do 

sistema de ensino no Brasil, as leis que os regulamentam, assim como as relações 

entre o Estado e a Sociedade.  

Entendemos a política como disputa pelo poder, que objetiva conquistar, 

ampliar e manter-se nele. Nessa direção, surgem as políticas públicas educacionais, 

as ações governamentais que envolvem o planejamento e a implementação, voltadas 

a construção do ensino no país, desde a colonização até os dias atuais, por meio da 

criação de decretos, normas, regulamentações e leis, onde o papel do Estado é 

garantir o acesso, a gestão e a qualidade da educação. No Brasil, mesmo passando 

por várias reformas, as políticas públicas voltadas à educação estão estruturadas em 

programas que ainda apresentam falhas no sentido de assegurar educação como 

direito de todos/as os/as cidadãos/ãs. Há, portanto, necessidade de criar e manter 

espaços adequados (escolas) que disponibilizem de número de vagas suficiente para 

atender toda a sociedade, assim como, ampliar e reorganizar o transporte escolar, 

permitindo a todos/as terem mais facilidade de acesso à escola. A valorização 

profissional dos/as docentes, é outro ponto a se tratar, pois profissionais 

valorizados/as, geralmente trabalham com mais entusiasmo e dedicação, 

proporcionando aos/às alunos/as uma melhor aprendizagem.  

A legislação brasileira no que tange à educação, está amparada pela 

Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), entre outros. Segundo Oliveira (2017, p.53) “A 

política pública, é algo provocado pela necessidade do homem se relacionar consigo 

mesmo e com os demais habitantes que compõem a sociedade a qual convive, seja 

ela de forma interna ou externa do seu território”. De acordo com a demanda, a 

sociedade cobra dos poderes públicos, leis, normativas que melhor satisfaçam os 

desejos da população.  

No artigo 6º da Constituição Federal de 1988 está previsto o direito à educação, 

essencialmente de ordem social. Nos artigos 205 a 214, encontra-se fundamentado 
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este direito, informando os princípios e objetivos que asseguram os deveres de cada 

ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988, p.124) 
 
 

O sistema educacional brasileiro está dividido em dois níveis de ensino 

(Educação Básica e Educação Superior) e suas modalidades de ensino para garantir 

este direito. Há também um sistema próprio de financiamento, que possui ligação 

constitucional de receitas, como é o caso do Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb). Está assegurado pelos documentos jurídicos o direito à educação, 

em especial para o ensino fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), 

o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), entre outros. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) define uma série de 

direitos, dentre eles, quais são as obrigações do governo no oferecimento da 

educação aos/às seus/as cidadãos/ãs, idade adequada para cada nível de estudo, os 

tipos de programas educacionais que devem ser oferecidos.  

Vale ressaltar que a LDB nos seus artigos iniciais, estabelece que a educação 

escolar é pensada e mobilizada por meio das demandas apresentadas pelas práticas 

sociais. Entendemos que esta premissa é importante para o nosso estudo porque 

reconhecemos a importância da Geografia, dentre outros aspectos. Nesta direção, 

analisamos que suas contribuições precisam encontrar correspondência na pauta 

curricular do Ensino Fundamental I.  

Em se tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regimentado 

pela Lei Federal nº 8.069/1990, visa assegurar os direitos à liberdade, ao respeito, à 

dignidade no processo de desenvolvimento e a proteção integral à criança e ao 

adolescente no Brasil. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), da Lei nº 13.005/2014, inicialmente foi 

escrito pela comunidade escolar, nos congressos nacionais de educação, com 

objetivo de decidir a intervenção plurianual do Poder Público e da sociedade. De 

acordo com Valente e Romano (2002, p. 96), “o texto final aprovado pelo parlamento, 
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os autores mostram como os interesses imediatos do governo, majoritário no 

Congresso, acabaram desfigurando o projeto originário da sociedade, reduzindo-o a 

uma carta de intenções”. Nota-se que o conhecimento é de extrema importância na 

vida dos seres humanos, de maneira especial no Ensino Fundamental, tanto que com 

o passar do tempo, aos poucos as políticas públicas educacionais foram sendo 

desenvolvidas e transformadas em lei. No entanto, assim como observa os autores, 

muito ainda precisa ser levado a sério quando se pensa a educação no país, uma 

dessas propostas, é acatar e levar a sério as propostas advindas das bases, não 

fazendo com que suas sugestões sirvam de meras insinuações, como ocorreu com 

Plano Nacional de Educação. 

 

3.1.3 Geografia e Currículo - conteúdos previstos para o estudo geográfico em 

Ji-Paraná no início da escolarização fundamental 

 

[...] O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. 
O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade. (SILVA, 2011, p. 150). 
 
 

Ao longo da geo-história da educação sistemática, o currículo escolar teve a 

finalidade de abarcar as experiências de aprendizagem praticadas pelas instituições 

escolares e que necessitam ser vivenciadas pelos/as estudantes. Além de organizar 

os conteúdos para serem trabalhados no processo de ensino-aprendizagem, definindo 

a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. Nota-se que o currículo 

escolar pode fazer parte da construção da identidade dos/as alunos/as, levando-os/as 

a desenvolverem sua individualidade e assim, posicionando-os/as como cidadãos/ãs 

ativos/as dentro do contexto social ao qual estão inseridos/as. Proporcionando através 

dele o ensino de um determinado assunto, podendo aguçar as potencialidades e a 

criticidade das crianças. 

O objetivo deste tópico é descrever e analisar o currículo dos anos iniciais, 

especificamente 1º (primeiro) e 2º (segundo) anos do Ensino Fundamental, previstos 

para serem desenvolvidos na pauta pedagógica. Sua construção foi possível tendo 

em vista a adoção da pesquisa documental por meio da disponibilização da leitura do 

Programa Instituto Ayrton Senna, Gestão Nota 10 (dez). 
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Verificou-se neste estudo que todos os componentes curriculares, em especial 

a Geografia, seguem a matriz de competências, habilidades de cada ano e disciplinas 

específicas, apresentando conteúdos sugeridos de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). 

Em se tratando do conhecimento geográfico, pode-se dizer que os conteúdos 

selecionados pelos PCNs partiram da necessidade em formar cidadãos/ãs para 

entender a ação das pessoas como participantes da sociedade. “Para tanto, a seleção 

de conteúdos de Geografia para o ensino fundamental deve contemplar temáticas de 

relevância social, cuja compreensão, por parte dos alunos, se mostra essencial para 

sua formação como cidadão”. (BRASIL, 1998, p. 83).  

O Programa Instituto Ayrton Senna foi criado em 1994, por Viviane Senna, irmã 

do piloto de fórmula um, Ayrton Senna, e sua família. De acordo com o documento 

disponível no site do instituto16, este programa não objetiva fins lucrativos e tem o 

intuito de oferecer conhecimentos para as crianças e jovens brasileiros, 

desenvolvendo seus potenciais, promovendo educação de qualidade. No ano de 2001 

ocorreu a parceria com a prefeitura de Ji-Paraná, sendo renovada a cada troca de 

prefeito. Essa parceria proporciona a capacitação de gestores/as, professores/as por 

meio de cursos para dinamizar o projeto. 

O Instituto Ayrton Senna desenvolve desde 2014 o programa Gestão Nota 10 

(dez), visando fortalecer as lideranças nas escolas e nas secretarias de Educação. O 

foco desse programa é articular os recursos humanos, materiais, financeiros, entre 

outros. Conforme o quadro I, essa instituição busca na prática atingir resultados nos 

planejamentos de curto, médio e longo prazos. 

 

Quadro I de Indicadores e Metas 
Indicadores  Metas 

1- dias letivos 
2- frequência de professores 
3- frequência de alunos 
4- reprovação por faltas 
5- índice de aprovação 
6- correção de fluxo 
7- alfabetização no 1º ano (seis anos de 
idade)  

1- 200 dias letivos/800 horas aulas 
2- 98% de frequência 
3- 98% de frequência 
4- 2% de reprovação 
5- 95% de aprovação 
6- 95% de fluxo escolar corrigido 
7- 95% dos alunos alfabetizados 

Fonte: Programa Instituto Ayrton Senna, 2014. 
 

                                                           
16 Programa Instituto Ayrton Senna. Disponível em:< https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/quem-

somos.html>. Acesso: 21/03/2021. 
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Analisando o projeto Gestão Nota 10 (dez) foi observado que nos primeiros 

anos de parceria, os pontos positivos eram os registros de atividades como: o para 

casa feito, a quantidade de livros literários lidos pelos/as estudantes e a necessidade 

da justificativa em caso de falta, dos/as docentes e estudantes. Por outro lado, o 

acúmulo de papéis para registros, supostamente modificava os resultados. 

Anualmente a Secretaria Municipal de Educação apresentava esses registros das 

respectivas escolas em reunião de diretores/as.   

Com base no levantamento bibliográfico, a parceria entre a prefeitura de Ji-

Paraná/Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e o Instituto Ayrton Senna (IAS) 

firmaram o compromisso com o projeto Gestão Nota 10 (dez) que designa a influência 

desde os aspectos administrativos até o pedagógico da escola, no que se refere: “na 

forma de acompanhar os alunos, os pais de alunos, na avaliação de desempenho dos 

alunos, na sistematização dos dados da escola, na formação dos professores e dos 

gestores da escola e da Secretaria, na hierarquização da gestão” (ADRIÃO; PERONI, 

2011, p. 370). O IAS chegou a trazer em seus projetos, modelos de aulas prontas para 

o/a professor/a executar na sala de aula, tirando toda a autonomia da docência no 

trabalho pedagógico, desse modo, comprometendo o papel de intelectual que ela tem 

de mais importante (ADRIÃO; PERONI, 2011). Este acompanhamento com base nas 

orientações do IAS, como se fosse um “círculo de informações” determina todo o 

processo ensino/aprendizagem nas escolas desse município. 

Conforme nossa análise, o programa Gestão Nota 10 (dez), traz uma proposta 

curricular com matriz fechada, ou seja, conteúdos e habilidades pré-estabelecidos por 

meio de uma lista de conteúdos que nega a autonomia dos/as professores/as. Vejo a 

necessidade em organizar um currículo acessível e flexível, em que a docência possa 

opinar nos conteúdos que aproximam com a realidade social dos/as alunos/as. 

Assim, a defesa por um currículo que seja capaz de proporcionar um ensino 

global e contextualizado, pois, buscamos por um ensino de Geografia que pode levar 

os/as estudantes a “[...] compreenderem de forma mais ampla a realidade, 

possibilitando que nela interfiram de maneira mais consciente e propositiva [...]” 

(BRASIL, 1998, p. 74). E nessa direção, “[...] é preciso que eles adquiram 

conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com os 

quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e explicações [...]” 

(BRASIL, 1998, p. 74), de forma a desenvolver neles/as o pensamento sobre a 
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realidade do conhecimento geográfico, não se restringindo apenas compreender as 

relações socioculturais e a atuação da natureza. 

Os quadros II e III referem-se aos conteúdos bimestrais do componente 

curricular de Geografia do Programa Instituto Ayrton Senna para o 1º (primeiro) 2º 

(segundo) ano do Ensino Fundamental, portanto, não foram apresentados os quadros 

do 3º (terceiro), 4º (quarto) e 5º (quinto) anos, pois o foco dessa pesquisa está nos 

dois primeiros anos da alfabetização. 

 

Quadro II - Conteúdos de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental. 
1º bimestre 

- A organização do espaço escolar. 
- Princípios de análise da paisagem: 
distinção e classificação dos seus 
elementos. 

2º bimestre 
- A paisagem do entorno da escola. - Os 
elementos naturais do entorno da escola.  
- Os elementos sociais do entorno da 
escola. - Noção de ritmo natural e social. 

3º bimestre 
- Noções topológicas (perto, longe, ao lado, 
frente, atrás).  
- Noções de lateralidade (esquerda e 
direita). 

4º bimestre 
- Espaço vivido. 
 - O espaço escolar e o trajeto casa - 
escola.  
- Os pontos de referência. 

Fonte: Programa Instituto Ayrton Senna, 2006 
 

 
Quadro III - Conteúdos de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental. 

1º bimestre 
- Indivíduo e grupos sociais.  
- Organizações familiares.  
- Os lugares de convivência: casa e escola.  
- Representação do corpo do aluno: 
lateralidade.  
- A localização dos alunos e objetos na sala 
de aula  
- Direita/esquerda, perto/longe 

2º bimestre 
- Tipos de moradia.  
- Classificação dos principais usos e 
funções das edificações e espaços 
percebidos no cotidiano (comércio, 
serviços, fábricas, espaços públicos, 
espaços privados etc.)  
- Os materiais utilizados na construção das 
moradias.  
- Representação do trajeto casa-escola. - 
Meios de transporte local.  
- Códigos de trânsito. 

3º bimestre 
- Desenho de objetos em visão frontal, 
oblíqua e vertical.  
- Desenho da sala de aula.  
- A maquete da sala de aula.  
- Construção da planta da sala de aula. - 
Noções de legenda.  
- Planta de um cômodo ou de toda a casa 
do aluno.  
- Instruções para se orientar na planta e 
identificar lugares 

4º bimestre 
- Estudo da paisagem do entorno da escola 
ou do bairro.  
- Os elementos sociais e naturais que 
compõem a paisagem do entorno da 
escola ou do bairro.  
- Formas dos elementos da paisagem 
local.  
- Os principais elementos do clima.  
- A ação do clima na dinâmica da paisagem 
local.  
- As permanências e mudanças nas 
paisagens ao longo do tempo. 

Fonte: Programa Instituto Ayrton Senna, 2006 
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Conforme apontado no Quadro II, os conteúdos previstos para o 1º bimestre 

referente ao 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental são: “A organização do espaço 

escolar. Princípios de análise da paisagem, distinção e classificação dos seus 

elementos”. (JI-PARANÁ, 2006, p. 10). Envolvem, portanto, a discussão sobre duas 

categorias centrais do trabalho pedagógico geográfico, o espaço e a paisagem. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Geografia, para o 

começo da escolarização, na segunda etapa da educação básica, este campo do 

conhecimento, “[...] estuda as relações entre o processo histórico que regula a 

formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, por meio da 

leitura do espaço geográfico e da paisagem”. (BRASIL, 1997, p. 74).  

Foi possível observar que o currículo de Ji-Paraná prevê o estudo do espaço a 

partir da escola e a introdução ao conceito de paisagem. São pontos de partida iniciais 

considerados relevantes para favorecer a compreensão das crianças, levando em 

conta os saberes infantis - onde vivem e como se caracterizam. Entretanto, é preciso 

salientar que a abordagem escolhida é decisiva neste trabalho. Significa dizer que, se 

esta discussão ocorrer na visão da Geografia Tradicional, as crianças poderão se 

limitar a uma simples memorização conceitual desses termos.  A partir de algumas 

percepções nas conversas com as professoras alfabetizadoras, em diversos 

momentos, na qual tive contato por vários anos, pude observar que a metodologia 

com aulas expositivas, o uso do livro didático como única ferramenta de recurso 

propicia aprendizagens pouco reflexiva e crítica. A partir da minha experiência como 

docente, proponho atividades lúdicas que irá interessar a criança a participar e ao 

mesmo tempo compreender de forma mais prazerosa o conteúdo estudado.                       

A esse respeito, as leituras com o tema Educação Crítica alertam para as 

aprendizagens mecânicas, decorrentes desta forma de trabalhar: “Educador que, 

ensinando geografia, ‘castra’ a curiosidade do educando em nome da eficácia da 

memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade [...] a sua 

capacidade de aventurar-se. Não forma, doméstica. [...]”. (FREIRE, 1996, p. 32).  

No entanto, se for trabalhada em perspectiva crítica, em dialogia com os 

aspectos culturais, as aprendizagens poderão ser potencializadas. Desta forma 

poderão possibilitar compreensões que demonstrem que o espaço e a paisagem 

resultam de construções humanas: E nesta direção, a tarefa docente é de propiciar 
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elaborações de modo a contribuir para que “[...] os estudantes se reconheçam 

enquanto seres que criam e modificam o espaço em que estão inseridos, em 

diferentes escalas. [...]”. (GEMELLI, 2020, p. 73).  

Isso implica pensar que as alterações produzidas no espaço e que se 

desdobram na paisagem estão vinculadas a contextos de poder econômico, discussão 

que será aprofundada em outras etapas da escolarização. Concordamos que o 

entendimento produzido sobre estas categorias, nas salas do Ensino Fundamental 

poderão propiciar aprendizagens significativas: “É importante que nesses anos as 

crianças comecem a construir uma noção de espaço e a entender sua organização. 

Isso propiciará, para esses alunos, uma análise mais integrada das realidades sociais 

quanto à sua configuração espacial”. (SANTOS, 2008, p. 96). 

No quadro III, os conteúdos esperados para o 1º bimestre pertencente ao 2º 

(segundo) ano do Ensino Fundamental são: "Indivíduo e grupos sociais; Organizações 

familiares; Os lugares de convivência: casa e escola; Representação do corpo do 

aluno: lateralidade; A localização dos alunos e objetos na sala de aula; 

Direita/esquerda, perto/longe” (JI-PARANÁ, 2006, p. 15). Este currículo proposto pela 

Gestão Nota 10 (dez) debate a importância de iniciar com conteúdo sobre a vivência 

das crianças e os grupos sociais que ela participa, dando destaque a localização dos 

objetos que os rodeiam. Percebe-se que este currículo foi elaborado em consonância 

com os PCNs, conforme a discussão abaixo: 

 

[...] ao se estudarem os objetos de aprendizagem de Geografia, a 
ênfase do aprendizado é na posição relativa dos objetos no espaço e 
no tempo, o que exige a compreensão das características de um lugar 
(localização, extensão, conectividade, entre outras), resultantes das 
relações com outros lugares. Por causa disso, o entendimento da 
situação geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o 
estudo dos objetos de aprendizagem pelos alunos [...]. (BRASIL, 2017, 
p. 365). 
 
 

Diante disso, o desafio que se propõem é construir com os/as estudantes os 

conceitos necessários para sua vivência. Nota-se que é preciso pensar em 

metodologias ativas de aprendizagem, nesse contexto, a professora conduz o/a 

aluno/a a compreender o processo social cotidianamente vivido. De acordo com 

Libâneo (2004, p. 169) “O currículo define o que ensinar, o para que ensinar, o como 

ensinar e as formas de avaliação, em estreita colaboração com a didática”. O trabalho 

pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental requer planejamento consciente 
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para conhecer e refletir sobre a organização social que ocorre diariamente. Assim, 

pretende desenvolver maior autonomia intelectual do/a cidadão/ã voltada para ética 

solidária e pluralista. 

O currículo da disciplina de Geografia não se dá por encerrado conforme 

apresentado, ao contrário, encontra-se em profundas mudanças, visto que, a 

sociedade vem exigindo adequar às transformações do meio, buscando respostas 

para os problemas existentes. “A defesa pela Geografia enquanto componente 

curricular obrigatório nas escolas não pode ignorar o protagonismo que as dinâmicas 

espaciais vêm assumindo no atual estágio de globalização, que se apresenta como 

técnico, científico e informacional” (STRAFORINI, 2018, p.4).  

Observa-se que o descrédito do ensino de Geografia não está em seus 

conteúdos, mas, na falta de formação continuada aos/às docentes para trabalhar a 

concepção de conhecimento e novas metodologias. 

 

3.1.4 O livro didático como recurso no processo ensino – aprendizagem 

 

A escola continua tendo sua importância no processo de formação dos 
referenciais básicos sobre como nos constituímos como nação. Um 
dos principais veículos utilizados pelas escolas brasileiras para a 
abordagem dos conteúdos contemplados em diferentes currículos e 
disciplinas, dentre elas a Geografia, tem sido ainda o livro didático. 
(PRINTES, 2014, p. 201).  
 
 

A intencionalidade nesse tópico é apresentar o livro didático como recurso para 

ajudar a docente em suas aulas, não apenas como único material de apoio para 

lecionar. Também, veremos como surgiu o livro didático no Brasil, quais os órgãos 

que são responsáveis em cada setor e o procedimento da escolha das coleções nas 

escolas desse município. 

O livro didático surgiu no século XVII, na Europa, com objetivo de auxiliar os/as 

professores/as no processo de ensino. No Brasil, este instrumento chegou às escolas 

no final do século XIX. Historicamente no Brasil, em 1929, o órgão Instituto Nacional 

do Livro (INL), responsável pela regulamentação da legislação das políticas, foi o 

marco para a organização do livro didático. Logo depois criou-se a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD) onde estabeleceu os critérios para a produção e circulação 

dos livros didáticos (BRASIL, 2007). 
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Em 1945, o Estado autoriza ao/à docente a fazer a escolha do livro didático que 

irá utilizar na sala de aula com seus/as alunos/as.  Aos poucos a política educacional, 

o Ministério da Educação (MEC), vai se fortalecendo e garantindo cada vez mais o 

direito à educação de qualidade (BRASIL, 2007).  

Por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), as escolas públicas 

recebem as obras após serem avaliadas pelo MEC. Esses exemplares visam 

contribuir com a prática docente, como material, recurso físico para as aulas. Mas será 

que o livro didático contempla todos os requisitos para a formação do/a cidadão/ã? 

Quando o/a professor/a utiliza somente o livro didático, este representa “[...] o saber 

definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte última de referência e 

contrapartida dos erros das experiências de vida [...]” (VESENTINI, 1995, p. 166). 

Analisando o livro didático de Geografia dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em relação ao estudo das Terras Indígenas diante da Lei nº 

11.645/2008, percebemos que alguns exemplares tem discutido a questão, o que nos 

faz pensar que “A presença deste assunto na pauta escolar pode significar 

importantes avanços para o entendimento das relações educação e sociedade na 

medida em que asseguram o debate social como elemento formativo da cidadania[...]” 

(NEVES; SILVA; VALENCIANO, 2021, p.14). Nessa direção, o livro didático pode ser 

um recurso que possibilita entender aspectos das práticas escolares de 

aprendizagens interculturais. “[...]Inferimos que as dinâmicas interculturais veiculadas 

por esse recurso, na perspectiva da educação crítica, podem sinalizar relevantes 

contribuições para as aprendizagens por meio dos estudos sobre terras indígenas” 

(NEVES; SILVA; VALENCIANO, 2021, p.1). 

Mas, qual a relação do livro didático com os conteúdos da Matriz Curricular de 

Ji-Paraná? Observamos que o livro didático não contempla todos os conteúdos dessa 

Matriz, principalmente no que se refere a localidade. Por se tratar de uma coleção de 

livros produzida, geralmente, na região sudeste do país, mais especificamente em São 

Paulo, não apresenta conteúdos referentes à região norte, assim como ao estado de 

Rondônia. Esta ausência causa peculiaridades em conteúdo que retratam a realidade 

do/a nosso/a estudante, dificultando o entendimento local que parte da vivência 

dele/a.  

A escolha do livro didático nas escolas da rede municipal de Ji-Paraná é feita 

através de exposição das coleções. Em média os/as docentes possuem um prazo de 

quinze dias para escolherem aqueles que acham mais viáveis dentro do currículo 
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proposto, de acordo com o ano/série em que estão ministrando suas aulas. A seleção 

é feita por disciplina e pela qualidade das atividades, e, após a finalização é 

encaminhada uma lista das coleções para Secretaria Municipal de Educação, onde 

fazem uma reavaliação desses livros e acabam selecionando as coleções mais 

votadas. Os/as docentes que estão em contato direto com o/a estudante sabem qual 

é o melhor livro para ensinar seus/as alunos/as, quando as suas coleções não são 

selecionadas, ficam desmotivados/as para fazer outras escolhas seguintes. 

Como docente da alfabetização, foi possível verificar algumas experiências 

pouco produtivas em relação ao contexto e as imagens que o livro didático traz para 

o ensino dos conhecimentos geográficos, nos anos iniciais da alfabetização. A 

necessidade de uma proposta de conteúdo voltada para a região norte, é o ponto 

inicial para desenvolver um trabalho contextualizado que parte da vivência da criança 

ao seu redor, despertando a curiosidade em conhecer novos lugares.     

Em Ji-Paraná, o livro didático de Geografia, assim como das outras áreas do 

conhecimento, foi nos últimos anos selecionado pela Secretaria Municipal de 

Educação, optando pela mesma coleção para todas as escolas da rede. Diante disso, 

nota-se uma falta de liberdade da docente em fazer a escolha que melhor se aproxima 

da realidade, na comunidade escolar onde leciona.  

No ano de 2019 e 2021, o livro Aprender Juntos, da disciplina de Geografia foi 

o escolhido pela Secretaria Municipal de Educação e trabalhado pelas professoras 

dos anos iniciais deste município. Ao analisá-lo, nota-se que contempla algumas 

competência e habilidades, porém não traz a realidade da nossa região. Percebe-se 

que os conteúdos referentes a Geografia física apresentam imagens da região 

sudeste. Este fato, pode estar associado a editora/coleção/autores/as que publicam 

os livros, geralmente, no estado de São Paulo. Sabemos que o MEC trabalha com 

várias editoras e aguardam os/as escritores/as enviarem seus livros para serem 

avaliados por especialistas das áreas afins, podendo ser aprovado ou não. Após a 

aprovação do MEC, os livros são encaminhados às escolas com o objetivo de se 

apresentar aos/às docentes nas escolhas desses livros como suporte no ensino 

aprendizagem.  

A seguir vamos apresentar algumas atividades do livro didático que pode 

propiciar o desenvolvimento no processo de espacialidade da criança a partir da 

Geografia. 

Figura 1 – Lado direito e lado esquerdo 
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Fonte: Coleção Aprender Juntos - 1º ano (ROCHA, 2019, p. 15). 

 

Com relação a Figura 1– trata da imagem do livro do 1º (primeiro) ano do Ensino 

Fundamental da coleção Aprender Juntos da disciplina de Geografia, que apresenta 

a atividade com o título, “Lado direito e lado esquerdo” (ROCHA, 2019, p. 15). As Noções 

de lateralidade (esquerda e direita) é um conteúdo proposto para ser trabalhado no 3º 

bimestre, com objetivo de desenvolver as habilidades da matriz como:  localizar no 

espaço a posição do corpo e de outros objetos, reconhecer noções de posicionamento 

(JI-PARANÁ, 2006, p. 10). Essa atividade possibilita aprender os conceitos de 

lateralidade, noções de lado direito e lado esquerdo tendo o corpo como referência. 

Almeida (2001, p.44) explica que, 

 

A finalidade do mapa do corpo é fazer com que, por meio da projeção 
de seu corpo no plano, o aluno obtenha uma representação de si 
mesmo em tamanho real e com a identificação de seus lados. O 
boneco tomará o lugar do aluno, e este poderá observar seus 
movimentos e deslocamentos como se fosse ele próprio. Poderá 
perceber as posturas assumidas e os trajetos que ele faz no espaço, 
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bem como as relações que se estabelecem entre o boneco (ele) e os 
demais alunos e objetos. Também será possível trabalhar os 
referenciais de localização no próprio boneco, do boneco em relação 
aos objetos e aos outros bonecos, e, finalmente, do boneco no espaço, 
evocando os mecanismos de projeção do esquema corporal. 

 

No início da alfabetização, além da aquisição da linguagem escrita, a criança 

dá os primeiros passos rumo ao conhecimento geográfico. Através das aulas na 

instituição escolar ela começa a aprender, a pensar o espaço vivido,  

 

Partimos do pressuposto que a Geografia é um ramo do 
conhecimento, que apresenta uma linguagem própria, que necessita 
‘alfabetizar o aluno em Geografia’, esta precisa ser valorizada, bem 
planejada e executada para que o estudante perceba o quanto é 
importante conhecer o seu lugar o seu espaço, e ao mesmo tempo, 
aprender a respeitá-lo (KAERCHER, 2003, p.12). 

 

Outro ponto a ser discutido é o respeito referente as adversidades de raça, 

como a cor, deficiência física representada na imagem que traz no livro didático, que 

pode ser explorado durante a aula como forma de levar as crianças a refletir sobre as 

diferenças existente entre elas. 
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Figura 2 – O caminho de casa para a escola

 

Fonte: Coleção Aprender Juntos - 1º ano (ROCHA, 2019, p. 53). 

 

A Figura 2 – corresponde a uma imagem do livro do 1º (primeiro) ano do Ensino 

Fundamental da coleção Aprender Juntos da disciplina de Geografia, cuja atividade 

proposta tem como título, “O caminho de casa para a escola” (ROCHA, 2019, p. 53). O 

espaço escolar e o trajeto casa/escola é um conteúdo para ser trabalhado no 4º 

bimestre, desenvolvendo as habilidades da matriz como: observar e desenhar os 

caminhos cotidianos na escola e entre casa e escola, localizar pontos de referência, 

observar, identificar e classificar objetos presentes no cotidiano em relação a 

tamanho, forma, cor e posicionamento (JI-PARANÁ, 2006, p. 10). De acordo com 

Cavalcanti (1998), a compreensão de lugar está relacionada à percepção espacial 

dos/as alunos/as que envolve a sua realidade, confirmando que “[...] na Geografia 
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Humanística, lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço vivido, 

do experienciado” (CAVALCANTI, 1998, p. 94). 

Segundo Bollnow (2008), a casa para o ser humano resulta em um ponto de 

referência ao percorrer uma cidade. A palavra “regressar” é tratada como um local de 

direção. É um espaço que é vivenciado, caracterizado por um habitar, um local de vida 

e de localização fixa do ser humano.  

    Figura 3 – Frente, atrás, direita e esquerda 

 

Fonte: Coleção Aprender Juntos - 2º ano (ROCHA, 2019, p. 13). 

 

A atividade correspondente à Figura 3 trata de um texto sobre localização - 

frente, atrás, direita e esquerda que deve ser trabalhado no 1º bimestre do 2º 

(segundo) ano do Ensino Fundamental I com o conteúdo “A localização dos alunos e 
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objetos na sala de aula - direita/esquerda, perto/longe” (ROCHA, 2019, p. 13). Será 

necessário desenvolver as habilidades da matriz curricular por meio de ilustrações, 

estabelecer relações projetivas indicando a posição de um objeto ou pessoa, tendo 

por referência outra pessoa ou objeto, explicar noções de localização espacial, 

orientação e legenda (JI-PARANÁ, 2006, p. 14-15). 

Por meio dessa atividade, o/a aluno/a irá compreender e utilizar noções 

associadas às relações espaciais topológicas para situar a posição de pessoas e 

objetos no espaço segundo diferentes referenciais, pois “A Geografia trabalha com 

imagens, recorre a diferentes linguagens na busca de informações e como forma de 

expressar suas interpretações, hipóteses e conceitos[...]” (BRASIL, 1998, p. 78). 

Trabalhar a atividade de localização com os/as estudantes envolve a ideia do 

conhecimento do espaço, da organização e distribuição. Nesse sentido, é importante 

estimular a criança a pensar e a fazer leitura desse espaço, relacionado com o meio 

vivido. Proporcionar atividades lúdicas, como por exemplo construir uma maquete da 

sala de aula, desenvolverá o raciocínio geográfico desse/a estudante que se encontra 

na fase de alfabetização cartográfica. 

 

Figura 4 – Mapas mentais 
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Fonte: Coleção Aprender Juntos - 2º ano (ROCHA, 2019, p. 85). 

 

A Figura 4 – trata da imagem do livro do 2º (segundo) ano do Ensino 

Fundamental, da coleção Aprender Juntos da disciplina de Geografia, que apresenta 

a atividade com o título, “Mapas mentais” (ROCHA, 2019, p. 85). As Instruções para 

se orientar na planta e identificar lugares é um conteúdo proposto para ser trabalhado 

no 3º bimestre, com objetivo de desenvolver as habilidades da matriz como:  relacionar 

os pontos de referência na paisagem local de modo a deslocar-se com autonomia, 

desenvolver noções básicas de proporção e de legenda (JI-PARANÁ, 2006, p. 14-15). 

O desenho infantil é uma linguagem pela sua função estruturante a ser desenvolvida 

pela criança, como forma de comunicação entre ela e o mundo para expressar suas 

emoções de maneira simbólica. Para Mazzamati (2012, p. 60) é, 
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Na convivência com seus pares e com os adultos, a criança reconhece 
o desenho como forma de representação. Ao reconhecer o desenho 
como um tipo de linguagem, ela passa a fazer uso dela como mais 
uma forma de comunicação que a ajuda a integrar e estruturar suas 
invenções internas, emocionais, simbólicas e cognitivas na construção 
de si mesma. 
 

A criança, desde muito pequena, é observadora e curiosa despertando o 

interesse em conhecer tudo ao seu redor buscando significados para as coisas e o 

mundo. Uma atividade que reconhece as vivências como fonte de conhecimentos: “O 

saber que não vem da experiência, não é realmente saber” (VYGOTSKY, 1989, p. 

75). Assim, é importante valorizar o conhecimento socioespacial nos anos iniciais da 

escolarização onde o/a aluno/a esteja participando ativamente neste contexto, 

partindo da observação do espaço de vida do/a estudante e sua organização para 

compreender a relação que estabelecem com o saber.     

A abordagem referente ao/à discente ser o centro do processo educacional, 

fará toda a diferença na aprendizagem contextualizada. 

 

3.2 Contextualização das entrevistas com as docentes 

 

Nesse tópico serão contextualizados e analisados os dados obtidos nas 

entrevistas realizadas com quatro colaboradoras que são docentes da rede pública 

municipal, em duas escolas de Ji-Paraná, Ruth Rocha e Menino Jesus, identificadas 

com as letras A, B, C e D. 

A título de informação, foi mostrado e assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, a fim de autorizar a utilização da referida entrevista, 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente 

data. 

A discussão será apresentada e descrita através de 11 (onze) quadros, ocasião 

que as principais categorias serão especificadas: Formação profissional; Atuação em 

sala de aula e instituições em que trabalhou; Tempo de Atuação em sala de aula; 

Relação do componente curricular de Geografia; Trabalho didático na alfabetização; 

Currículo escolar e formação cidadã; Planejamento das aulas de Geografia; 

Participação dos estudantes nas aulas de Geografia; Conteúdos relacionados à Ji-

Paraná na Geografia; Propostas de conteúdos com temas locais em Geografia; Tópico 

relevante para discussão. 
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A partir dos relatos apresentados pelas docentes, por meio de entrevista 

semiestruturada, com perguntas abertas (permite a pessoa falar, expor, esclarecer) e 

fechadas (resposta objetiva, obter informação mais precisa) no decorrer da pesquisa 

foi necessário responder questões exatas, coletar alguns dados objetivos e questões 

com perguntas abertas para opinar a respeito da experiência para que fosse possível 

concluir minha pesquisa.   Dessa forma, foi possível compreender melhor o processo 

de aquisição de como ocorre o trabalho pedagógico no componente curricular de 

Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental I da rede municipal de Ji-Paraná. 

O quarto quadro expõe as respostas relativas à formação profissional: 

instituição, local, tempo. Como se pode constatar, das 4 professoras entrevistadas, 3 

delas fizeram apenas o magistério e atuaram na sala de aula com esta formação por 

vários anos. Posteriormente, cursaram a educação superior no curso de Pedagogia, 

apenas uma docente é egressa da rede privada. 

A docente A estudou no Programa Especial de Habilitação e Capacitação para 

professores Leigos (PROHACAP), que ocorreu na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia UNIR Campus Ji-Paraná, com vista a atender ao artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, e 

principalmente melhorar a formação dos profissionais da educação básica na rede 

pública Federal, Estadual e Municipal de Rondônia. A nível local, foi criado a 

Resolução n° 293/CONSEPE, de 02 de junho de 1999, conforme consta no Art. 1º, 

 

Fica criado e implantado o Programa Especial de Habilitação e 
Capacitação dos Professores Leigos da rede pública Federal, estadual 
e Municipal de Rondônia – (PROHACAP), para atender professores 
leigos que estejam em pleno exercício do magistério no Estado de 
Rondônia.  
 
 

Este programa deu início a formação superior através dos cursos de 

Licenciatura Plena em Pedagogia e outras áreas do conhecimento, com objetivo de 

oferecer ensino de qualidade aos/às rondonienses. É importante ressaltar que este 

programa logrou êxito e muitos/as docentes concluíram o curso superior, pois estavam 

atuando na educação sem a titulação exigida por lei. 

 

Quadro IV - Formação profissional 
CATEGORIAS RESPOSTAS 
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Como foi a sua formação profissional: 

instituição, local, tempo? 

 

A. Fiz o magistério e depois de algum 

tempo a pedagogia pelo PROHACAP, 

estudei na UNIR, Ji Paraná Rondônia, 

conclui em 2007.  

B. Faculdade Educacional da Lapa, FAEL, 

São Miguel do Guaporé, RO, 4 anos. 

C. Comecei o magistério em RO, por volta 

da década de 80, dei continuidade na 

cidade de São Paulo e concluí em RO em 

1987. Entre o magistério e a universidade, 

passaram-se mais ou menos 20 anos. E 

finalmente entre os anos de 2006/ 2010 

estudei e concluí Pedagogia pela UNIR. 

D. Minha formação acadêmica foi na 

cidade de Ariquemes/RO. Magistério. 

Pedagogia. UNIR. Conclui em 2006. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 
 
 

Nota-se pelas respostas que somente uma das professoras não fez graduação 

em universidades públicas. Porém, as colaboradoras tinham algo em comum, 

cursaram pedagogia no estado de Rondônia.  

Após alguns anos, ficou documentado pelo Art. 62 da Lei de Diretrizes e Base 

da Educação (LDB), através da alteração feita pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 

2013, a seguinte determinação, 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade normal. (BRASIL, 1996, Art. 62). 
 
 

No estado de Rondônia ainda há professores/as atuando em sala de aula com 

a formação no ensino médio no curso de Magistério, pois antes, os concursos nos 

municípios e no estado exigia esta formação inicial. Porém, agora, a grande maioria 

que está na docência deu continuidade aos estudos e graduou-se em pedagogia e 

têm até mesmo pós-graduação lato sensu. 

Portanto, a principal atribuição ao/à docente é de contribuir para o 

desenvolvimento integral de seus/as alunos/as, no que se refere ao contexto escolar. 

No momento presente, é exigido das professoras outras competências “[...] em função 
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de novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de profissional, 

preparado para poder lidar com novas tecnologias e linguagens” (BRASIL, 1997, p. 

28). 

O quadro V evidencia os resultados da entrevista quanto ao tempo de atuação 

das professoras em sala de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental. E quais as 

instituições em que trabalharam, informações estas que demonstram a importância 

da experiência em sala de aula. Pode-se dizer que, a docente experiente apresenta 

mais conhecimentos, sabendo lidar com situações inesperadas, tendo domínio de sala 

de aula e de conteúdo para cada ano/série dos componentes curriculares. 

 

Quadro V - Atuação em sala de aula e instituições em que trabalhou 
CATEGORIAS RESPOSTAS 

Fale sobre sua atuação em sala de aula, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
E quais as instituições em que trabalhou? 

A. Atuei por dez anos em uma escola 
particular, nome Porto Seguro, atualmente 
trabalho na escola municipal Ruth Rocha 
há mais de 19 anos. 
B. Tenho pouco tempo de atuação em sala 
de aula, apenas 2 anos, pois terminei a 
faculdade no ano de 2018 e no mesmo ano 
passei no concurso de Ji-Paraná, portanto 
a escola Menino Jesus é a primeira 
instituição que trabalho.  
C. Trabalhei inicialmente em Ouro Preto do 
Oeste, com turmas de pré-escolar e turmas 
de primeiro ano onde o ensino da 
Geografia era feito de forma 
interdisciplinar. Nos anos seguintes, já 
trabalhando com turmas do terceiro ao 
quinto ano, os conteúdos de Geografia 
eram trabalhados através de livros, devido 
à escassez de material para enriquecer as 
aulas. Hoje, na escola que trabalho, existe 
a possibilidade de utilizar mapas, globo e a 
lousa digital que enriquece muito as aulas. 
Em Ouro preto trabalhei nas escolas de 
pré-escolar Sininho, Disneylândia e na 
escola de Ensino Fundamental Joaquim 
Nabuco. Em Ji-Paraná, trabalhei na extinta 
escola Cemol e hoje trabalho na Escola 
Municipal Ruth Rocha, com uma turma de 
segundo ano. Estou a 18 anos em sala de 
aula. 
D. Procuro sempre realizar um trabalho 
docente coerente com a realidade do/a 
aluno/a. Mas nem sempre atinge o 
resultado planejado devido a vários fatores 
(sócio cultural, econômico, etc). Trabalho 
de 2000 a 2020 em sala de aula. Durante 
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esse período trabalhei em Cujubim - RO 
(Escola multisseriada e escola polo zona 
rural) e Ji-Paraná - RO, zona urbana. 
Escolas públicas. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

Podemos observar que três das entrevistadas possuem experiência em mais 

de uma instituição de ensino e atuaram em sala de aula por vários anos. Assim, 

podemos dizer que as professoras têm muito a contribuir com esta pesquisa. 

 

Quadro VI - Tempo de Atuação em sala de aula 
Docente Tempo de Atuação em sala de aula 

A 19 anos 

B 2 anos 

C 18 anos 

D 20 anos 

Fonte: Sistematização da autora, 2020. 

 

Paulo Freire (1996, p. 58) quando afirmou: “Me movo como educador porque, 

primeiro, me movo como gente”, estava chamando a atenção sobre o papel do/a 

educador/a, em relação a importância de construírem aproximações com as 

perspectivas de quem está aprendendo para deste modo compreender suas 

necessidades, fragilidades no processo do ensino aprendizagem. 

De acordo com Huberman (2007), o ciclo de vida profissional dos/as 

professores/as é organizado em diferentes níveis que demonstram a trajetória de suas 

etapas. No decorrer desse ciclo, o/a docente vivencia com nitidez a distância entre os 

ideais e as realidades que surgem. No final desse ciclo, os sentimentos como 

serenidade e conformismo são predominantes, dessa maneira, os/as professores/as 

podem expressar simultaneamente características sentimentais em etapas diferentes, 

pois a realidade como cada um/a vivencia essas etapas são influenciados/as por 

diversos fatores. 

Na sequência, o quadro VII irá apresentar a relação da docente com o 

componente curricular de Geografia quando era estudante na educação básica. 

Busca-se com esta questão, compreender o ensino da Geografia do passado para 

analisar as modificações do presente, com a intenção em fazer uma reflexão sobre a 

experiência narrada.  

 

Quadro VII- Relação do componente curricular de Geografia 



https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=955848&infra_sistema=1…

 99/

2 

99 
 

 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

Fale sobre a sua relação com o 
componente curricular de Geografia 
quando era estudante na educação básica. 

A. Que eu me recordo, foi bem superficial 
mesmo, na época o que ficava em 
evidência era português, matemática, 
artes, ciências. 
B. Não me dava muito bem com a matéria, 
talvez porque sempre foi o mesmo 
professor durante toda educação básica e 
eu não gostava do mesmo, que por sua vez 
era intolerante e não demonstrava nenhum 
carinho ou interesse com os alunos. 
C. Lembro-me apenas que líamos o que 
estava nos livros, tínhamos que decorar as 
perguntas e respostas para as provas e 
ocasionalmente realizar algum trabalho de 
pesquisa. Não me lembro de termos feito 
nenhuma experiência ou mesmo de 
utilizarmos um material mais concreto. 
D. Sempre gostei de estar na biblioteca 
olhando os mapas. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

A entrevistada A, foi bem objetiva na sua resposta e disse que a disciplina de 

Geografia em sua formação na educação básica apresentou conhecimento superficial, 

onde não se deu a devida importância nesta área. 

Ao analisar o relato da professora B, a disciplina não chamou a atenção por 

falta de empatia com o professor. Ela não conheceu outro profissional dessa 

disciplina, obtendo uma experiência frustrada.  

Em seguida a colaboradora C, contou que foi uma aprendizagem voltada para 

o método tradicional, através de atividades decorativas, sem reflexão do conteúdo 

ensinado. Cabe aqui lembrar, que ainda estamos vivenciando este tipo de ensino, 

visto que,  

 

Independentemente da perspectiva geográfica, a maneira mais 
comum de se ensinar Geografia tem sido pelo discurso do professor 
ou pelo livro didático. Este discurso sempre parte de alguma noção ou 
conceito chave e versa sobre algum fenômeno social, cultural ou 
natural que é descrito e explicado, de forma descontextualizada do 
lugar ou do espaço no qual se encontra inserido. Após a exposição, 
ou trabalho de leitura, o professor avalia, pelos exercícios de 
memorização, se os alunos aprenderam o conteúdo. (BRASIL, 1998, 
p. 77). 
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Com a criação da BNCC no texto, a proposta é mostrar ao/à estudante através 

das competências e habilidades os problemas da sociedade gerado pela humanidade, 

levando-o/a a ser protagonista da sua própria história, pois “[...] o estudo da Geografia 

constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo no mundo, valorizando a sua 

individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em uma categoria mais ampla de 

sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário”. (BRASIL, 2017, p. 362). 

Ensina-se, por meio dos conteúdos, os conhecimentos referentes ao espaço 

geográficos, a perceber a espacialidade da realidade como objeto de estudo da 

Geografia escolar. Assim, [...] Ensina a observar a realidade e a compreendê-la com 

a contribuição dos conteúdos geográficos, [...] um modo de pensar a respeito de algo” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 136). 

A professora D restringiu o ensino da Geografia a mapas. Talvez porque os 

mapas atraiam sua atenção e interesse. Habitualmente, a disciplina de Geografia por 

muitos anos foi associada apenas ao conhecimento de mapas e a fisiografia, ou seja, 

o estudo das características naturais do planeta Terra. Não fazia ligação entre as 

ações praticadas pelo ser humano, com as transformações da natureza. A ausência 

dessas explicações era fruto de um ensino descontextualizado.  

 

Durante muito tempo, a geografia foi considerada, numa leitura social 
ampla, como sendo a ciência das descrições e das localizações. 
Buscava as relações existentes entre os homens e o meio, não dando 
conta das compreensões do processo de formação do espaço 
geográfico, o seu objeto de estudo. Desde esses tempos, o mapa era 
a ferramenta mais importante na representação do espaço 
(CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2007, p.7). 

  

As mudanças foram surgindo e com elas a implantação de novas políticas 

educacionais, como a BNCC, documento este que propõe discussões de conteúdos 

tanto da Geografia física como da Geografia humana.  

 
Assim, com o aprendizado de Geografia, os estudantes têm a 
oportunidade de trabalhar com conceitos que sustentam ideias plurais 
de natureza, território e territorialidade. Dessa forma, eles podem 
construir uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos 
sociais culturalmente diferenciados e também os diversos tempos e 
ritmos naturais. (BRASIL, 2017, p. 365). 
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Ademais, a citação acima destaca a importância da construção em uma base 

sólida no conhecimento geográfico e ressalta a contribuição do avanço nas políticas 

educacionais como eixo primário na formação acadêmica.  

O próximo quadro traz as respostas das professoras de como elas analisam o 

trabalho didático que desenvolvem no componente curricular de Geografia nas turmas 

de alfabetização. 

 

Quadro VIII- Trabalho didático na alfabetização 
CATEGORIAS RESPOSTAS 

Como você analisa o trabalho didático que 
desenvolve no componente curricular de 
Geografia nas turmas de alfabetização? 
 

A. Analiso que o estudo nesta área 
principalmente na série/ano em que atuo, é 
bem superficial. 
B. Acho que deveria trabalhar mais, pois 
dou mais prioridade às matérias de 
português e matemática. 
C. Geralmente em alfabetização o foco 
maior é levar o aluno a alfabetização e 
letramento, portanto as questões de 
Geografia são trabalhadas e adaptadas 
dentro desses objetivos. Ou seja, trabalha-
se o conteúdo de Geografia dentro do 
contexto de alfabetização e letramento.  
D. Acredito que é o início da vida estudantil 
e a Geografia faz parte dessa base. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

As três primeiras respostas das professoras A, B e C evidenciam a 

compreensão que trabalham pouco a disciplina na alfabetização dos/as seus/as 

alunos/as. E ao mesmo tempo, corresponde ao sistema educacional a cobrança de 

dar mais atenção e enfoque às disciplinas de língua portuguesa e de matemática, 

nesta fase etária da criança que visa ensinar a ler, escrever e reconhecer os 

conteúdos dessas disciplinas. O que vem confirmar que a alfabetização geográfica é 

deixada para um segundo momento, ou seja, se der tempo, a professora ensina. 

Na fala da colaboradora D, a Geografia precisa fazer parte da formação do/a 

estudante desde o primeiro ano do Ensino Fundamental I. Porém, ela não mencionou 

se trabalha ou não esta disciplina com seus/as alunos/as de maneira satisfatória. De 

acordo com BNCC, no que se refere as aprendizagens essenciais “[...] no decorrer do 

Ensino Fundamental, os alunos precisam compreender as interações multiescalares 

existentes entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e as 

interações espaciais mais complexas. (BRASIL, 2017, p. 362). 
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Para entender como o currículo do Ensino Fundamental é regulamentado, o 

Art. 7º da Resolução nº 033 do Plano Municipal de Educação (PME) apresenta a 

seguinte redação, 

 

Art. 7º. O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta 
Resolução, como constituído pelas experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 
sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os 
conhecimentos historicamente acumulados, contribuindo para 
construir as identidades dos estudantes (JI-PARANÁ, 2020, p.3). 
 
 

Quando o discurso e a prática não caminham juntos poderá comprometer a 

assimilação/conhecimento pelas crianças dos conteúdos dispostos no currículo que 

deveriam ser trabalhados pelas docentes. 

 

Embora o espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, as 
categorias paisagem, território e lugar devem também ser abordadas, 
principalmente nos ciclos iniciais, quando se mostram mais acessíveis 
aos alunos, tendo em vista suas características cognitivas e afetivas. 
(BRASIL, 1998, p. 75). 
 
 

Portanto, continua sendo função primordial da docente, considerar os 

conhecimentos que os/as estudantes trazem de sua casa como experiência de vida, 

para elaborar o planejamento visando o ensino por meio de aprendizagem 

contextualizada e produtiva. Para tal, é preciso acompanhar o crescimento e os 

problemas de seus/as alunos/as, do mesmo modo que os objetivos vêm somar com a 

ação pedagógica. A interdisciplinaridade pode oferecer estudos mais completos a 

respeito de um tema do qual requer maior compreensão, por parte dos/as estudantes, 

não só pela disciplina de Geografia como as demais, permitem expandir, através de 

suas abordagens e explicações. 

 

No ensino de Geografia, os objetos de conhecimento são os saberes 
escolares referentes ao espaço geográfico. São resultados da cultura 
geográfica elaborada cientificamente pela humanidade e considerada 
relevante para a formação do aluno. Propostas mais recentes desse 
ensino são pautadas na necessidade de trabalhar com os conteúdos 
escolares sistematizados de forma crítica, criativa, questionadora, 
buscando favorecer sua interação e seu confronto com outros saberes 
(CAVALCANTI, 2012, p. 45). 
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O quadro a seguir exibe as respostas referentes à importância dessa disciplina 

no currículo escolar e na formação cidadã. 

 

Quadro IX- Currículo escolar e formação cidadã 
CATEGORIAS RESPOSTAS 

Qual a importância dessa disciplina no 
currículo escolar e na formação cidadã? 
 

A. É de grande relevância para a criança 
se apropriar destes conhecimentos logo 
nos anos iniciais, porque carecem do 
entendimento sobre localização no espaço. 
B. Penso que a Geografia não seja nem 
mais e nem menos importante que as 
outras matérias, pois todas tem pretensão 
de formar cidadãos críticos, pensantes e 
capazes de mudar a realidade que vive. 
C. Conhecer o espaço geográfico que 
habitam, conhecer como se dá a 
locomoção dentro do perímetro urbano, 
diferenciar campo e cidade, aprender a 
respeitar regras e limites, tanto morais 
quanto geográficos. 
D. Quando adulto, dependendo da 
profissão que o indivíduo exercerá, a 
Geografia é fundamental. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

A localização espacial é necessária para entender todo o processo, resume a 

entrevistada A. Mais uma vez, ela apresenta opinião similar às orientações dadas pela 

BNCC, só não foi possível a pesquisadora comparar este estudo nos cadernos 

escolares dos/as estudantes devido a pandemia do Coronavírus – Covid-19 e a 

suspensão das aulas presenciais pelas atividades remotas. Assim, “Ao tratar do 

conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações espaciais 

topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico, importantes para 

o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem com as várias linguagens”. 

(BRASIL, 2017, p. 362). 

A colaboradora B, coloca a aprendizagem geográfica nem mais e nem menos 

importante que as demais disciplinas, deixando em evidência a necessidade de formar 

cidadãos/ãs críticos/as, pensantes e capazes de mudar a realidade que vive. 

Ao trabalhar os conteúdos da disciplina de Geografia na alfabetização, a 

professora deve ter o cuidado de planejar atividades que levem a criança a 

compreender a vida de cada um de nós, como seres únicos, desvendando os sentidos, 

as mudanças das paisagens em que vivemos, construindo juntos o entendimento e o 
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conhecimento dessa lógica que está inserida em cada paisagem. Ela deve fazer 

indagações às crianças ao ponto que as consigam enxergar além da simples 

visualização/descrição conformista das paisagens.  

Como afirma o educador, 

 

[...] minha terra é a coexistência dramática de tempos díspares 
confundindo-se no mesmo espaço geográfico. Toda “terra” é o 
resultado de “um espaço histórico”, contraditório, que me exige como 
qualquer outra decisão, tomada de posições, ruptura, opção. 
(FREIRE, 1995, p.26-27) 

 

No mundo do/a estudante, será que o conhecimento geográfico está sendo 

percebido nessa “coexistência dramática” das diferentes “terras”? A importância de 

oportunizar situações a estes/as estudantes que levem a fazer reflexões e teorizar tais 

“espaços históricos e contraditórios”, relacionando-os no tempo vivido/percebido e o 

conceitual/teórico. Vamos ensinar nossos/as alunos/as a enxergarem o mundo com 

seus próprios olhares. 

A professora C, enfatiza conhecer o local, a prática vivenciada pelo/a 

estudante. Na visão do entendimento sobre o ensino por meio da aprendizagem ativa 

deles/as, levará à construção dos saberes, experiências, os significados que 

constroem antes mesmo de frequentar a sala de aula.  

 

Como ciência social a geografia tem como objetivo de estudo a 
sociedade que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que 
guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se referem à 
ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, região, 
espaço, lugar e território. (CORRÊA, 1995, p.16) 

          

Vale ressaltar que a Geografia, no sentido amplo, se destaca das outras áreas 

do conhecimento por desenvolver a capacidade dos/as alunos/as na formação da 

cidadania participativa e crítica. A atuação nela, o envolvimento com a espacialidade, 

faz desvendar a complexidade do mundo atual. 

A BNCC sugere trabalhar a disciplina de Geografia por ela apresentar 

linguagem própria, além de 

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio 
do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento 
espacial, que gradativamente passa a envolver outros princípios 
metodológicos do raciocínio geográfico, como os de localização, 
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extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. (BRASIL, 
2017, p. 363-364). 
 
 

Os PCNs, vem reforçando o que já foi dito anteriormente. O porquê da 

professora desenvolver um trabalho com as crianças dando prioridade ao lugar vivido 

dela e a compreensão do espaço, sociedade e natureza. 

 
Adquirir conhecimentos básicos de Geografia é algo importante para 
a vida em sociedade, em particular para o desempenho das funções 
de cidadania: cada cidadão, ao conhecer as características sociais, 
culturais e naturais do lugar onde vive, bem como as de outros lugares, 
pode comparar, explicar, compreender e espacializar as múltiplas 
relações que diferentes sociedades em épocas variadas 
estabeleceram e estabelecem com a natureza na construção de seu 
espaço geográfico. (BRASIL, 1998, p. 83). 
 
 

O quadro X apresenta a opinião de cada colaboradora sobre o currículo e as 

habilidades dessa disciplina no 1º (primeiro) e no 2º (segundo) ano do Ensino 

Fundamental I da rede municipal de Ji-Paraná. 

 

Quadro X- Currículo e habilidades de Geografia 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

Qual sua opinião sobre o currículo e as 
habilidades dessa disciplina na 
alfabetização (1º e 2º ano) da rede 
municipal de Ji-Paraná? 

A. Tenho percebido que o currículo e as 
habilidades deixam lacunas a serem 
preenchidas, pouco desenvolvidas. 
B. Em minha opinião, as habilidades estão 
de acordo com as necessidades dos 
alunos da rede.   
C. Todos os conteúdos na verdade 
precisam ser adaptados e refeitos para 
corresponderem com o espaço em que 
vivemos, com a realidade da criança e com 
as habilidades que esperamos 
desenvolver. 
D. As habilidades curriculares municipais 
poderiam valorizar, enfatizando a 
Geografia local. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

A docente A, tem consciência que o currículo e as habilidades não condizem 

com a realidade local, precisando passar por reformas. Ela busca por uma formação 

plena de seus/as alunos/as que parta da realidade deles/as. Freire (1996, p 20), 

explica essa visão, 
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O principal objetivo no ato de educar é a formação de sujeitos críticos 
capazes de pensar e transformar o mundo em que vivem, sua 
realidade e sociedade, seu estar no mundo, considerando sempre a 
realidade onde os sujeitos vivem e as diversas possibilidades de 
transformação social advindas desse processo.  

 

Para a entrevistada B, as habilidades estão de acordo com as necessidades 

dos/as alunos/as da rede municipal de Ji-Paraná. Talvez, ainda, pela pouca 

experiência na docência não tenha notado as fragilidades desse sistema de ensino 

devido a superlotação das salas de aula, a escassez do material didático, a 

necessidade de investimento financeiro por parte do governo no que se refere a 

formação, capacitação e remuneração de professores/as, dentre outros. 

Ao analisar as respostas C e D, verificamos que assim como a pesquisadora 

problematiza a falta de aprendizagens de conteúdos que tratam de espaços 

vivenciados pelo/a aluno/a, as docentes C e D também expressam preocupação e 

desejo em trabalhar as habilidades que poderiam valorizar o ensino da Geografia nos 

primeiros anos de escolarização das crianças. Conforme explica a BNCC,  

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser 

desafiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares 

de vivência, assim como suas semelhanças e diferenças 

socioespaciais, e a identificar a presença ou ausência de 

equipamentos públicos e serviços básicos essenciais (como 

transporte, segurança, saúde e educação). (BRASIL, 2017, p. 364). 

 

A construção da noção de espaço pelo/a estudante é um longo caminho, que 

será desenvolvido por etapas, por meio das ações experienciadas diariamente, [...] 

ensinar geografia é abrir espaço na sala de aula para o trabalho com os diferentes 

saberes dos agentes do processo de ensino – alunos e professores (CAVALCANTI, 

2012, p. 45). Percebemos o esforço das professoras alfabetizadoras em trabalhar com 

metodologias ativas no ensino de Geografia que ainda é apresentada para as 

crianças, muitas vezes, o método tradicional. 

O quadro que segue expõe as respostas relativas ao planejamento das aulas 

de Geografia e qual tipo de material é utilizado.  

 

Quadro XI- Planejamento das aulas de Geografia 
CATEGORIAS RESPOSTAS 
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Como você planeja as aulas de Geografia? 
Neste processo utiliza algum tipo de 
material? 

A. No 1º ano, os temas são tipos de 
moradias, localização, ruas, bairros, nome 
da cidade. Proponho que desenhe sua rua, 
o número da sua casa, o nome da rua, o 
nome do bairro e o nome da Cidade. Há 
momentos durante o ano a utilização do 
mapa para a localização do Município, do 
Estado e o mapa do Brasil. 
B. Para o planejamento das minhas aulas 
de Geografia uso a Matriz de competências 
e habilidades, o livro didático e também 
uso muito a internet. 
C. Geralmente seguimos os conteúdos do 
livro e das habilidades que deverão ser 
desenvolvidas e que nos são apresentadas 
através de uma apostila. Costumo 
enriquecer com material pesquisado fora 
do contexto escolar, como textos e 
imagens extraídos da internet e o material 
que a escola disponibiliza, como mapas, 
globo terrestre e a lousa digital, onde 
geralmente assistimos vídeos de 
documentários relacionados ao tema que 
está sendo estudado. 
D. Procuro falar com os alunos de uma 
forma que facilite a compreensão dos 
conteúdos. Uso material que a escola 
oferece. Após o diálogo sobre determinado 
assunto, peço para os alunos fazerem 
desenhos referente. A internet chegou para 
enriquecer. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

O ensino de Geografia, normalmente, é desenvolvido através de aulas 

expositivas ou da leitura dos textos do livro didático. A colaboradora A utiliza desse 

mecanismo no seu planejamento e metodologia. As demais docentes já usam a 

internet como meio para dinamizar as suas aulas. O livro didático, os mapas, as 

matrizes de habilidades presentes no currículo da rede municipal de ensino, material 

que a escola oferece (que são considerados poucos), também foram citados por elas 

como recursos das suas aulas. A professora C é a única que tem disponível na sala 

de aula a lousa digital como ferramenta auxiliar.  

Por meio de aulas atrativas existe maior possibilidade de desenvolver o 

pensamento espacial da criança, de forma prazerosa e instigante. A utilização das 

linguagens cartográficas, iconográficas e as geotecnologias são instrumentos 

importantes para resolução de problemas referentes às informações geográficas. 
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Segundo Castrogiovanni; Costella (2007, p.12), a docente, ao planejar suas 

aulas deve partir da ambiência do/a educando/a com o objetivo de oferecer um ensino 

voltado para observação individual daquilo que o espaço proporciona, ou seja, 

trabalhar a subjetividade da criança para desenvolver um olhar reflexivo sobre a 

realidade. 

Todo o ensino, só terá um significado de construção, se permitir que o 
aluno se aproprie do saber a partir de suas necessidades, 
respondendo seus questionamentos e contemplando seus modelos. 
Mesmo que as necessidades sejam criadas, elas devem ter conotação 
direta com a identidade cultural do educando.  

 

Neste caminho, o ensinar vai além, quando encontramos na prática docente, 

postura coerente que busque por novas metodologias no intuito de valorizar o/a 

estudante como ser repleto de experiência de vida. 

O próximo quadro traz as respostas das professoras explicando como acontece 

a participação dos/as estudantes nas aulas de Geografia. 

 

Quadro XII- Participação dos estudantes nas aulas de Geografia 
CATEGORIAS RESPOSTAS 

Na sua opinião, como acontece a 
participação dos/as estudantes nas aulas 
de Geografia? 

A. São bem atuantes principalmente diante 
do uso do material concreto, visualização 
no mapa, desenhos, vídeos dentre outros. 
B.  Em minhas aulas percebo que os 
alunos participam mais da aula de 
Geografia, pois como as habilidades 
pedem muito trabalho com posicionamento 
as aulas são mais lúdicas. 
C. São aulas geralmente animadas, pois 
quando colocamos uma questão sobre 
hidrografia, relevo, claro que dentro do 
entendimento do aluno, todos querem 
expor algum tipo de experiência ou 
conhecimento que foi adquirido através de 
um passeio ou algo parecido. 
D. Acredito que todos têm maior 
habilidades em determinada disciplina, 
mas a Geografia é bem aceita. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

A partir do momento que as professoras pedagogas direcionam suas ações 

didáticas numa abordagem sócio construtivista do ensino de Geografia na sala de aula 

para as crianças do 1º (primeiro) e do 2º (segundo) ano, podem estar auxiliando-as 
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na contextualização espacial de fenômenos. Assim, poderá sentir-se parte desse 

processo como cidadãos/ãs em escala local. 

De acordo com as respostas dadas pelas professoras pode se dizer que estão 

satisfeitas com o resultado das suas aulas, entretanto o “[...] espaço geográfico é 

historicamente produzido pelo homem enquanto organiza econômica e socialmente 

sua sociedade. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também 

marcada por laços afetivos e referências socioculturais [...]”. (BRASIL, 1998, p. 74). 

Da mesma maneira, a professora precisa considerar as ideias que as crianças 

apresentam, referente ao espaço, pois entre 6 (seis) a 7 (sete) anos, seu cognitivo já 

é capaz de expressar verbalmente e desenhar os trajetos que percorrem no dia-a-dia, 

sua casa, os objetos que estão no seu quarto, até mesmo pensar e criar um mapa do 

tesouro (como mostra nos desenhos animados da televisão), entre outras. Segundo a 

BNCC, 

 

Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e responder 
algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos: Onde 
se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as 
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as 
crianças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no 
mundo, permitindo que compreendam seu lugar no mundo. (BRASIL, 
2017, p. 367). 
 

De acordo com Bollnow (2008) o tempo e o espaço se apresentam como 

concretos, vivido e vivenciado pela humanidade, pois devemos compreender o 

espaço da vida humana, no qual é dotado de significados. O espaço aqui pensado 

apresenta um caráter realístico. Segundo Callai (2005), para o ensino da Geografia 

nos anos iniciais da escolarização está faltando metodologias para a docente propor 

aos/às estudantes a “Aprender a pensar o espaço”, ou seja, “é necessário aprender 

a ler o espaço”. 

O quadro XIII traz a metodologia de como cada colaboradora trabalha os 

conteúdos relacionados à Ji-Paraná na Geografia. 

 

Quadro XIII- Conteúdos relacionados à Ji-Paraná na Geografia 
CATEGORIAS RESPOSTAS 

Como você trabalha conteúdos 
relacionados à Ji-Paraná na Geografia? 

A. O interessante seria fazer um passeio na 
cidade para em seguida dar sequência a 
uma série de atividades, onde os alunos 
pudessem observar atentamente onde 
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ficam os principais órgão públicos da 
cidade, um exemplo seria a prefeitura, o 
aeroporto dentre outros, para através 
destes dados promover uma série de 
atividades onde pudessem localizar 
aqueles que estão na direção   norte, o sul, 
o leste e oeste e assim por diante. 
B. Mostrando os pontos de referência e 
turísticos. 
C. Começo perguntando sobre o que eles 
conhecem da cidade, nesse ínterim 
promovo um debate entre as informações 
que surgem com anotações na lousa. 
Depois peço que façam uma pesquisa 
sobre determinados assuntos relacionados 
a lazer, saúde, comércio, tipo de 
vegetação, hidrografia, relevo, distribuindo 
por aluno, para que possamos discutir nas 
aulas seguintes. No final, cada aluno 
apresenta o que descobriu, então juntamos 
todas as informações e montamos um 
texto sobre a cidade. Apresento imagens 
relacionadas à cidade através fotos em 
Power point e montamos cartazes... 
D. Através de conversa, internet e 
desenhos. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

A professora A compreende a importância de trabalhar com atividade concreta 

e em grupo, com objetivo de comparar, descrever e associar aos conhecimentos 

geográficos. 

Nas respostas das colaboradoras B, C e D, é possível analisar que é utilizada 

metodologia ativa partindo do conhecimento concreto e descrição que as crianças 

fazem do lugar conhecido por elas, através de imagens, desenhos, vídeos e cartazes. 

 

O conhecimento não brota da realidade, mas todo o aluno tem um 
conhecimento que vem de casa, e a função da escola e da geografia 
é fazer com que ele supere o senso comum, ao fazer a confrontação 
da sua realidade concreta com o conhecimento cientificamente 
produzido. (CALLAI, 2003, p. 62) 
 
 

A educação geográfica ajuda a formar o conceito de identidade, como por 

exemplo: no entendimento perceptivo da paisagem, mostrando as semelhanças e as 

diferenças do indivíduo e do coletivo nas ações socioespaciais. Podemos 

compreender melhor na afirmativa dos PCNs,  
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A categoria paisagem, por sua vez, está relacionada à categoria de 
lugar. Pertencer a um território e sua paisagem significa fazer deles o 
seu lugar de vida e estabelecer uma identidade com eles. Nesse 
contexto, a categoria lugar traduz os espaços com os quais as pessoas 
têm vínculos mais afetivos e subjetivos que racionais e objetivos: uma 
praça, onde se brinca desde menino, a janela de onde se vê a rua, o 
alto de uma colina, de onde se avista a cidade. O lugar é onde estão 
as referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as 
diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço 
geográfico. (BRASIL, 1998, p. 76). 

 

Diante desse contexto, a escola pretende formar cidadãos/ãs críticos/as 

reflexivos/as, nosso/a aluno/a tem que ser visto em sua totalidade, ocupando 

determinado lugar na sociedade e ele/a precisa ter consciência disso. As orientações 

da BNCC nos levam a pensar que “A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de 

pertencimento, localização, orientação e organização das experiências e vivências em 

diferentes locais”. (BRASIL, 2017, p. 368). A ideia é trabalhar com prática de ensino 

de Geografia que se aproxime cada vez mais da realidade da criança, para romper 

com as aulas que ainda permanecem no tradicionalismo. Nessa direção, a proposta é 

buscar possibilidade de novas metodologias para trabalhar com as crianças, no intuito 

de compreender o mundo, e produzir conhecimento por meio de atividades que 

desenvolvam o pensamento crítico/reflexivo. 

O quadro que segue apresenta propostas de conteúdos para o estudo de temas 

locais em Geografia, sugeridos pelas professoras colaboradoras da pesquisa. 

 

Quadro XIV- Propostas de conteúdos com temas locais em Geografia 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

Se você pudesse apresentar propostas de 
conteúdos para o estudo de temas locais 
em Geografia, o que você diria? 

A. Conhecer um pouco mais os bairros, os 
órgãos públicos, os nomes das ruas da 
cidade, dentre outros. 
B. acho que se deve trabalhar mais a 
comparação dos lugares, como eram e 
como estão, para que as crianças tenham 
noção da transformação que o meio 
ambiente sofre com o passar do tempo e 
assim aprendam a valorizar e respeitar 
mais o lugar que vivem.                                                        
C. Acredito que seria bem melhor, em 
termos de aprendizagem, a não utilização 
do livro didático, que geralmente apresenta 
conteúdos que não interessam ao aluno. 
Deveria ser elaborada por geógrafos da 
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região, uma apostila que trouxesse um 
estudo elaborado da nossa Geografia e 
seus problemas com o aumento 
populacional. 
D. Enfatizar as riquezas geográficas de 
nosso município. Nossos rios são um ponto 
turístico lindíssimo. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

Na opinião da professora A, os/as alunos/as deveriam conhecer mais o espaço 

urbano em que vivem. Conteúdo este presente no currículo da rede municipal, no 

primeiro ano da alfabetização e que os livros didáticos não apresentam. Não há este 

material disponibilizado pela secretaria de educação de Ji-Paraná.  

A entrevistada B, tocou num ponto de extrema relevância que é a comparação 

de lugares entre o tempo presente e o passado, para compreender melhor este 

processo de transformação que a paisagem sofre, por influência da humanidade, tão 

logo, aprender a valorizar e cuidar desse espaço coletivo. 

Podemos analisar na resposta C que a docente sugere a implantação de 

apostila elaborada por geógrafos para se trabalhar conteúdo da disciplina de 

Geografia nos anos iniciais atinente ao espaço local. O que seria uma solução para 

este problema, além de facilitar o ensino nesta área do conhecimento para a docente 

pedagoga. Como bem coloca Callai (2003, p. 62), 

 

Um aluno que sabe compreender a realidade em que vive, que 
consegue perceber que o espaço construído, e que neste processo de 
produção do espaço local e do espaço regional consegue perceber 
que todos os homens, que a sociedade é responsável por este espaço, 
conseguirá estudar questões e espaços mais distantes e 
compreender, indo além do aprender por que o professor quer. Ao 
construir o seu conhecimento estará aproveitando os conteúdos de 
geografia para sua formação, para ser um cidadão no sentido pleno 
da palavra.  
 
 

A docente D apresentou como propostas de conteúdos para o estudo de temas 

locais em Geografia, trabalhar as riquezas geográficas de nosso município, por 

exemplo, os rios que são considerados pontos turísticos. Tuan, defende a Geografia 

Humanística, onde lugar é o espaço que se dá às relações dos humanos com o meio 

físico, “A Geografia Humanística procura um entendimento do mundo humano através 

do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 
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geográfico bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar” 

(1982, p. 143). 

Para a BNCC, são necessários os estudos geográficos irem além dos lugares 

conhecidos, deve aumentar gradativamente as aprendizagens que envolvem o 

raciocínio na busca de resolver problemas cotidianos. 

 

Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimentos 

geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas aos 

lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como paisagem, 

região e território, vão se integrando e ampliando as escalas de 

análise. (BRASIL, 2017, p. 368). 

 

Estabelecer ligações entre temas distintos do aprendizado geográfico, 

valorizando a Geografia crítica, que tenciona superar as desigualdades que o 

capitalismo seleciona através da divisão territorial e social das ações, proporcionará a 

formação de estudantes críticos, autônomos para a vida fora da escola. Para fazer a 

leitura de um mundo globalizado, “[...] é fundamental a compreensão dos mapas, 

instrumentos que traduzem o espaço geográfico em forma de síntese [...]” 

(CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2007, p.7). É preciso criar atividades que 

envolvam a construção de pequenos mapas, desde os primeiros anos de 

escolarização da criança, para se tornar familiar o entendimento da leitura global do 

espaço geográfico. 

O último quadro mostra a discussão de cada professora em relação ao que 

mais acha importante salientar sobre a disciplina de Geografia e que gostaria de 

acrescentar. 

 

Quadro XV- Tópico relevante para discussão  

CATEGORIAS RESPOSTAS 

O que mais é importante sobre essa 
discussão que você gostaria de 
acrescentar. 

A. Maior relevância a essa disciplina. 
B. Penso que através da Geografia 
podemos mostrar às pessoas todo o mal 
que a humanidade está fazendo com o 
planeta e assim mudar o conceito de que 
mudar o rumo do rio, por exemplo, não nos 
afetará em nada, entre outras coisas. 
C. Eu gostaria, como disse anteriormente, 
que a Geografia para os anos iniciais fosse 
focada na região em que a criança mora, 
com alternativas de exploração e 
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desenvolvimento das habilidades 
pertinentes a essa matéria.  
D. Levar a sociedade a contemplar as 
belezas geográficas de nosso município e 
Estado e nossos políticos investir em 
turismo. Rondônia tem pontos geográficos 
lindíssimos. 

Fonte: Sistematização da Autora, 2020. 

 

As opiniões foram diversas, a professora A vê a necessidade de dar maior 

importância a essa disciplina. Na resposta B, a docente acredita que devemos 

repassar conhecimentos que trabalhem a preservação do meio ambiente. 

Os PCNs nos orientam a utilizar práticas pedagógicas que direcionam o/a 

estudante a construir seu conhecimento de forma que compreenda como se dá o 

processo entre a sociedade X natureza e o agir do humano sobre elas. 

 

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas 
que permitam apresentar aos alunos os diferentes aspectos de um 
mesmo fenômeno em diferentes momentos da escolaridade, de modo 
que os alunos possam construir compreensões novas e mais 
complexas a seu respeito. Espera-se que, dessa forma, eles 
desenvolvam a capacidade de identificar e refletir sobre diferentes 
aspectos da realidade, compreendendo a relação sociedade-natureza. 
(BRASIL, 1998, p. 77). 
 
 

Notamos a relevância de trabalhar os conteúdos geográficos locais, como a 

entrevistada C pontuou. Analisamos a possibilidade de trabalhar na escola, por meio 

de projeto social, a compreensão da relação linguagem, racionalidade e 

intersubjetividade. Prestes (1996, p. 130) revela essa mesma preocupação, 

 

Fecundar o campo da educação com conceitos como racionalidade e 
mundo da vida, sabendo-a igualmente conflituada com as coações 
sistêmicas, possibilita àqueles que educam tomar consciência de seus 
recursos e mobilizá-los intensamente para produzir uma educação 
sem ingenuidades ou voluntarismos, mas capaz de tornar os sujeitos 
mais esclarecidos e emancipados e produzir uma prática instauradora 
da identidade e de diferenças.  
 
 

A BNCC vem com a proposta de desenvolver nos/as estudantes o sentido de 

alteridade e pontos de vista que promovam respeito ao/à outro/a, sem nenhum tipo de 

preconceito, durante o processo de alfabetização. 
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Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a 
sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, 
ciganas e dos demais povos e comunidades tradicionais para 
compreender suas características socioculturais e suas 
territorialidades. Do mesmo modo, é necessário que eles diferenciem 
os lugares de vivência e compreendam a produção das paisagens e a 
inter-relação entre elas, como o campo/cidade e o urbano/rural, no que 
tange aos aspectos políticos, sociais, culturais, étnico-raciais e 
econômicos. (BRASIL, 2017, p. 368).  
 
 

Desse modo, os conhecimentos irão servir de princípio para desenvolver as 

atitudes, comportamento e estruturar conceitos que potencializam a criação das 

identidades e a atuação em diversos grupos sociais. 

Como experiência, a pesquisadora, conheceu os PCNs na faculdade através 

de estudo superficial. Durante minha docência, nas escolas que ministrei aulas, os/as 

supervisores/as e os/as gestores/as escolares, não faziam cobranças dessa política 

educacional na elaboração dos planos de aula. Foi possível observar também, em 

conversas informais, que as docentes, com as quais tive contato, não conhecem os 

PCNs na íntegra.  

Na minha formação, graduação em pedagogia, a disciplina de Geografia foi 

trabalhada através de pesquisa, onde poderia escolher qualquer ponto da cidade em 

que residia a estudante para realizar o estudo. Portanto, não foi ensinada a futura 

pedagoga, os conteúdos, metodologias desse componente curricular para trabalhar 

na sala de aula do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano do Ensino Fundamental I. 

Fica evidente que o ensino do conhecimento geográfico precisa ser repensado, 

com olhar para o futuro, onde esteja interligado com as mudanças das interações que 

mantém com o ambiente. Na atualidade, a Geografia estudada deve se aproximar 

cada vez mais da Geografia ensinada, visto que: “Fazer geografia hoje é se debruçar 

sobre os desafios aos quais a humanidade está confrontada, é explorar as mudanças 

de atitude que ela deve efetuar, é imaginar as novas normas das quais deve se dotar” 

(CLAVAL, 2010, p. 379). Os fatores sociais, neste caso, direcionam o aprendizado, ou 

seja, fazem necessário compreender o mundo na íntegra em que os humanos vivem, 

sentem e transformam os espaços e os lugares. 

É relevante destacar que foi examinado o Projeto Pedagógico Escolar (PPE) 

das escolas Ruth Rocha e Menino Jesus, com os dados coletados não foi encontrado 

nenhuma informação sobre a disciplina de Geografia, falta especificidade. Outro 

documento analisado foi o Plano Municipal de Educação (PME) que regulamenta a 
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oferta da educação básica (em todas as suas etapas e modalidades). E a Resolução 

nº 033/2020-CME/PMJP/RO que determina no Art. 1º Fixar as Diretrizes Curriculares 

Municipais para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos a serem observadas na 

organização do Sistema Municipal de Ensino. O PME trata de orientar e regulamentar 

as leis, as resoluções, os artigos e decretos de forma geral no que diz respeito a 

educação municipal, não possuindo determinações e orientações por currículo, em 

especial a disciplina de Geografia. 

Portanto, este estudo mostrou elementos importantes para entender todo o 

processo, de como as professoras alfabetizadoras trabalham a prática pedagógica em 

Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO, no 

que se refere à temática espaço/lugar. Podemos afirmar que, o conhecimento 

geográfico nos anos iniciais da escolarização é desenvolvido com a utilização de livros 

didáticos, aulas expositivas, pouco atrativa e reflexiva, metodologia tradicional, falta 

de contextualização com as outras disciplinas. Foi afirmada pelas docentes nas 

entrevistas que, este componente curricular é deixado em segundo plano devido se 

dar maior importância para ensinar os conteúdos de português e matemática nessa 

idade/ano escolar. Outro fator relevante às disciplinas é a Lei municipal nº 1535/2006 

que diz respeito a gratificação de 20% (vinte) por cento no salário base, que é paga 

as professoras do segundo ano, quando os/as alunos/as da turma atingem na 

avaliação externa de português e matemática, em junho 70% (setenta) por cento a 

nota 6,0 (seis) e 90% (noventa) por cento no mês de dezembro. Esta avaliação é 

aplicada pela equipe dos/as servidores/as da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED). Neste sentido, é possível dizer que a cobrança dos/as gestores/as em 

elevar o índice educacional da escola, tende a concentrar todos os esforços adquiridos 

no processo de ensino aprendizagem, desenvolvido em âmbito escolar, entre eles o 

corpo diretivo, a formativo do/a professor/a e do/a aluno/a, corroborando o que nos 

ensina Callai (2011, p.08), ao afirmar que “Ao construir as convergências, todos 

ganham”, uma vez que a formação é algo que se encontra sempre em construção.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Durante a pesquisa, buscamos investigar como acontece a prática pedagógica 

em Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO no 

que se refere à temática espaço/lugar. No decorrer das entrevistas foi possível 

compreender que no ambiente escolar através da interação da criança, professora, 

currículo, família e comunidade, pode-se criar um conjunto organizacional importante 

para formação do/a discente. 

Foi feito uma autobiografia pessoal e profissional da pesquisadora narrando 

como ocorreu a trajetória e as dificuldades enfrentadas durante o seu período de 

docência, bem como, sua importância e relação para esta pesquisa. As reflexões 

apontaram que os fatos vivenciados contribuíram para compreender minha 

experiência docente como alfabetizadora dos componentes curriculares, em especial, 

a disciplina de Geografia. No decorrer da pesquisa, em especial na análise dos dados 

coletados, ficou evidente que o processo ensino/aprendizagem nesta área do 

conhecimento não obteve grandes mudanças, tendo em vista o alto índice de 

professores/as que ainda trabalham com métodos considerados tradicionais, sem 

muitas modificações. 

Nessa pesquisa, procuramos discutir historicamente e situar geograficamente 

o estado de Rondônia e o município de Ji-Paraná, local da realização desse estudo. 

O processo de colonização que se deu através de incentivos de posse de terra pelo 

governo federal, que foi marcado por expropriação e violência na luta pela terra, na 

qual afetaram os povos indígenas, seringueiros e posseiros. 

Para que fosse possível realizar este trabalho, houve a necessidade de 

conhecer Ji-Paraná na perspectiva dos povos indígenas de etnia dos Arara-Karo, no 

intuito de compreender as mudanças que ocorreram no passado, bem como as 

transformações desses espaços. 

Quanto ao ensino/aprendizagem da Geografia nessa região, optamos por 

entrevistar inicialmente professoras que lecionaram nos anos de 1980 no município 

de Ji-Paraná para entender a formação do ensino geográfico nas escolas. Foi possível 

analisar a Geografia pretérita e concluir que os conteúdos eram trabalhados de forma 

descontextualizados. Observamos que as professoras utilizavam textos generalizados 

de livros didáticos, através de leitura mecânica, ou seja, estava aquém do que de fato 
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poderia ser ensinado aos/às alunos/as. Que o método utilizado deixava a desejar para 

que houvesse compreensão do significado daquilo que se lia. Constatamos que 

atividades de memorização imperavam ao ministrar tal disciplina. Que o ensino por 

meio de questionários com perguntas fechadas, eram constantes, e que em nada 

contribuíam para a reflexão e criticidade do/a aluno/a. A disciplina não era tratada 

como deveria, deixando muitas vezes para um segundo plano ou até mesmo não era 

trabalhada em sala de aula nos anos iniciais da escolarização, prática resultante da 

ausência de formação docente. 

Partindo da análise apresentada, não há dúvidas de que há pouca valorização 

dos conhecimentos geográficos no ensino do 1º (primeiro) e 2º (segundo) ano da 

alfabetização. Observou-se através de entrevistas com as docentes que lecionam na 

atualidade nas escolas municipais Ruth Rocha e Menino Jesus, localizadas em Ji-

Paraná que elas têm demonstrado a intenção em trabalhar o ensino da Geografia de 

forma dinâmica e viva. Algumas vezes com sucessos, mas na maior parte do tempo 

não obtêm êxito na execução do trabalho em sala de aula, tendo em vista a dificuldade 

de mudar os métodos existentes na instituição de ensino e ou até mesmo por 

deficiências na formação continuada para as professoras nesta área de estudo.  

Por outro lado, observa-se a limitação de algumas professoras traduzida em 

seu apego ao livro didático que por sua vez não tem contribuído de forma eloquente 

no processo de formação do/a aluno/a, em especial na disciplina de Geografia. Esta 

lacuna se mostra de forma gritante ao não apresentar possibilidades de a criança 

conhecer seu ambiente, o local em que vive e constrói a sua história, acompanhado 

do que tem regido o próprio sistema educacional, que visa dar mais atenção às 

disciplinas de língua portuguesa e matemática nesta fase da vida do/a estudante. 

Em se tratando da região norte, faltam autores/as, escritores/as, 

pesquisadores/as que produzam materiais com temas regionais, principalmente, para 

os/as alunos/as do Ensino Fundamental I.  

Assim, a pesquisadora como docente na alfabetização, no trabalho em sala de 

aula elabora pequenos textos e atividades para ensinar aos/à estudantes os 

conteúdos do conhecimento geográfico no que se refere às temáticas locais, devido à 

falta de material didático na escola e por entender, como geógrafa, que esta disciplina 

é importante na formação dos/as estudantes desde o início da escolarização.  

O currículo é outro fator que engessa o planejamento docente, pois a Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) de Ji-Paraná, adotou por 20 (vinte) anos um 
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currículo fechado através do Projeto Gestão Nota 10 (dez) em parceria com o Instituto 

Ayrton Senna. Ele tem sido trabalhado nas escolas desse município seguindo as 

habilidades e conteúdo de acordo com as etapas do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano 

do Ensino Fundamental I. Embora não obrigue que a docente siga somente as 

orientações dos livros didáticos, orienta que os mesmos devem ser seguidos, restando 

pouco tempo para a aplicação de novos métodos e ou apresentação de novas formas 

de ensino.  

Como analisamos, o Instituto Ayrton Senna (IAS) influencia todos os 

seguimentos da educação municipal, desde a gestão do sistema e da escola até aos/à 

estudantes e familiares deles, que por vez modifica o desenho institucional, a 

legislação, a concepção de gestão, passando a estabelecer hierarquias tirando a 

liberdade de ensino dos/as docentes por envolver controle das metas, rotinas do/a 

secretário/a de Educação, supervisor/a pedagógico/a, diretor/a, aluno/a.  

Podemos dizer também que cabe a docente fazer uma seleção na metodologia, 

estratégias de ensino e recursos didáticos para proporcionar a construção de relações 

entre seres humanos/natureza/sociedade e os espaços geográficos, cabendo a cada 

docente iniciativas que venham fazer com que o engessamento do currículo seja 

questionado pelos órgãos competentes, partindo da Secretaria Municipal de 

Educação a professora que esteja em sala de aula ministrando o seu conteúdo.  

Nota-se que os resultados atinentes a partir das docentes entrevistadas 

contribuem para a formação do/a aluno/a, segundo o quadro VIII, a maneira de 

lecionar Geografia são diferentes para cada docente. Das quatro entrevistadas, três 

disseram que esse componente curricular não é tratado como prioridade, visto que 

são citados e adaptados em outras disciplinas, tornando a boa formação do/a 

estudante algo fragmentado, inconcluso, deficiente, no que desrespeita a este saber.  

Conforme demonstrado no quadro XIII, uma das entrevistadas relata ser 

interessante fazer um passeio com as crianças para trabalhar a localização de alguns 

pontos importantes da cidade. A docente compreende a importância de trabalhar com 

atividade concreta na disciplina de Geografia, pois a criança, nessa idade, adquire 

aprendizagem significativa quando ela passa por experiência ao ver, tocar, apalpar, 

sentir, provar, cheirar, entre outros, para depois entender noções de ideias que não 

se pode fisicamente pôr a mão nos objetos e coisas.  

Três, das quatro colaboradoras, ao responder como é trabalhado os conteúdos 

relacionados à Ji-Paraná na Geografia, disseram que se preocupam em trabalhar com 
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esses conteúdos partindo da metodologia ativa, através das atividades 

contextualizada que visa o concreto, a observação, a descrição e a comparação. 

Como por exemplo, fazer pesquisa, debates, cartazes e imagens relacionadas à 

cidade que mostra a mudança da paisagem de acordo com o tempo e as ações da 

humanidade. Partindo desse princípio, o referido componente curricular é fundamental 

para compor a autocrítica de sua identidade, pois com a ideia formalizada sobre 

espaço geográfico as crianças desenvolvem habilidades e características pessoais, 

possibilitando compreender a paisagem de sua região.  

Com base no que foi sistematizado, sugerimos modificar a forma que a 

disciplina é apresentada na alfabetização, pois através dela, é possível pensar, agir 

sobre o contexto, com objetivo de alfabetizar o/a estudante para ler o mundo, no 

sentido amplo, e tomar como ponto de partida a Geografia, componente que vem ao 

encontro e anseios do ser humano de se localizar no tempo e no espaço.  

Entendemos que, o conhecimento deve ser gradativamente ensinado e 

vivenciado, por meio de ações práticas, com passeios extra classe, pinturas de 

paisagens, confecções de mapas, construção de gibis, portfólios, entre outros 

matérias e atividades que impulsionem os/as alunos/as a gostar do que está 

aprendendo, fazendo com que a  criança vá adquirindo autonomia e autoestima, 

possibilitando fazer a interpretação de símbolos que certamente está relacionada à 

vida, ao espaço que identifica o/a estudante e por ele/a é construído. 

Já é sabido em tempos modernos, que a ciência geográfica está presente em 

várias atividades corriqueiras do nosso cotidiano, devido à importância que este 

conhecimento reflete sobre os seres humanos envolvendo não só a Geografia física 

como a Geografia humana, a espacial, a econômica, que explica as ações praticadas 

pelos indivíduos na sociedade e no meio ambiente. 

Portanto, mesmo essa disciplina não sendo tratada como prioridade no ensino, 

ela possui uma grande relevância na composição social de uma região, sendo 

possível lecionar de maneiras diferentes e intuitivas, com a promoção de passeios 

pela cidade. Promoção e participação de projetos sociais desenvolvidos pela escola 

em que contem com a participação da comunidade estudantil e o público externo. 

Cabe ao professor mostrar e aos/às alunos/as explorar as riquezas geográficas de 

forma positiva, proporcionamos ao/à estudante diferentes meios de aprendizagem, 

que o leve a uma formação crítica, autônoma para a vida fora da sala de aula e 

consequentemente dos muros da escola. 
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Com o aprendizado de Geografia, o/a estudante tem a oportunidade de 

desenvolver sua concepção do eu, do outro no espaço vivido. Esse descobrimento 

certamente permitirá a valorização dos demais universos diferentes do que já 

conhece. À medida que tal aprendizado acontece a assimilação de conhecimento 

criará um arcabouço de experiências que levará para a vida, tomado cada vez mais 

consciência que nada é tão importante para si do que o estabelecimento de relações 

entre si e meio em que vivem. Possibilita compreender a si mesmo, sua comunidade, 

seu local, seu mundo, valorizando cada vez mais o seu espaço. 

Assim como o planeta Terra realiza inúmeros movimentos, o ser humano busca 

por inovações e acomodações que satisfaçam seu modo de vida. Compreender o 

mundo através do espaço territorial e suas implicações o/a torna um ser pensante, e 

ao mesmo tempo, a querer sempre mais. O ensino de Geografia, para atender a esta 

necessidade, tem exigido muito mais do que estudar conteúdos referentes a esta 

disciplina eternizados em livros didáticos, têm demonstrado que é preciso instruir 

sobre fatos que envolvam as complexidades sociais e a dimensão natural e humana. 

Por fim, espera-se que esta pesquisa possa fornecer às instituições de ensino 

e as professoras alfabetizadoras, subsídios para implementação de estratégias na 

aquisição do conhecimento do componente curricular de Geografia nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental I, no contexto amazônico nas escolas da rede pública. 
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APÊNDICE A - MODELOS DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do estudo: Perspectivas docentes sobre as práticas pedagógicas geográficas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em Ji-Paraná-RO 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva 

Coorientadora: Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Mestranda: Rosângela Castilho Valenciano 

Curso: Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG 

Ano: 2020 

Data: 

Colaborador (a): 

Objetivo Geral da Pesquisa: é investigar como acontece a prática pedagógica em 

Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO no 

que se refere à temática espaço/lugar. 

II- QUESTÕES 

01 - Como foi a sua formação profissional: instituição, local, tempo? 

02 - Fale sobre sua atuação em sala de aula, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

E quais as instituições em que trabalhou? 

03 - Fale sobre a sua relação com o componente curricular de Geografia quando era 

estudante na educação básica. 

04 - Como você analisa o trabalho didático que desenvolve no componente curricular 

de Geografia nas turmas de alfabetização? 

05 - Qual a importância dessa disciplina no currículo escolar e na formação cidadã? 

06 - Qual sua opinião sobre o currículo e as habilidades dessa disciplina na 

alfabetização (1º e 2º ano) da rede municipal de Ji-Paraná? 

 07 - Como você planeja as aulas de Geografia? Neste processo utiliza algum tipo de 

material? 

08 - Na sua opinião, como acontece a participação dos estudantes nas aulas de 

Geografia? 

09 - Como você trabalha conteúdos relacionados à Ji-Paraná na Geografia? 
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10 - Se você pudesse apresentar propostas de conteúdos para o estudo de temas 

locais em Geografia, o que você diria?                                                       

11- O que mais é importante sobre essa discussão que você gostaria de acrescentar? 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do estudo: Perspectivas docentes sobre as práticas pedagógicas geográficas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em Ji-Paraná-RO. 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva 

Coorientadora: Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Mestranda: Rosângela Castilho Valenciano 

Curso: Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG 

Ano: 2020 

Data: 07/03/2021. 

Colaborador (a): _____________________________________________ 

  

Objetivo Geral da Pesquisa: é investigar como acontece a prática pedagógica em 

Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO no 

que se refere à temática espaço/lugar. 

II- QUESTÕES 

01 – Em que ano você iniciou a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental I 

no município de Ji-Paraná? 

02 - Fale sobre como foi sua atuação em sala de aula, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I. E quais as instituições em que trabalhou? 

03 - Como era trabalhado o ensino da disciplina de Geografia nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I? O que era ensinado na Geografia? Como você trabalhava 

esta disciplina? 

 04 - O que mais é importante sobre essa discussão que você gostaria de 

acrescentar? 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

  

Título do estudo: Perspectivas docentes sobre as práticas pedagógicas geográficas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em Ji-Paraná-RO. 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva 

Coorientadora: Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Mestranda: Rosângela Castilho Valenciano 

Curso: Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG 

Ano: 2020 

Data: 

Colaborador (a): 

Objetivo Geral da Pesquisa: é investigar como acontece a prática pedagógica em 

Geografia no Ensino Fundamental I na rede pública municipal de Ji-Paraná-RO no 

que se refere à temática espaço/lugar. 

II- QUESTÕES 

01 – Em que ano você veio morar no município de Ji-Paraná? Qual foi sua formação 

inicial? E quais escolas você ministrou aulas nesta época? 

 R - 

 02 - Fale sobre sua atuação como secretária de educação. 

 R- 

03 - Como era trabalhado o ensino da disciplina de Geografia nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I? O que era ensinado na Geografia? Como os docentes 

trabalhavam esta disciplina? 

R – 

04 - O que mais é importante sobre essa discussão que você gostaria de acrescentar? 

R - 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - NCET 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA – DGEO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO EM 

GEOGRAFIA – PPGG 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Ji-Paraná, ________ de ____________________ de 2020. 

À ROSÂNGELA CASTILHO VALENCIANO, estudante inscrita sob o número de 

matrícula 20191002750, turma Mestrado em Geografia 2019, Curso de Pós-

Graduação em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

Pela presente, eu 

________________________________________________________, declaro para 

os devidos fins que cedo-lhes os direitos das minhas informações presente nas 

entrevistas que respondi concedidas à Rosângela Castilho Valenciano, no período 

equivalente à (_________________________________________), aplicado em 

função de sua pesquisa de mestrado, cujo título do trabalho é: PERSPECTIVAS 

DOCENTES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GEOGRÁFICAS NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM JI-PARANÁ-RO. Declaro, ainda, autorizar 

a utilização da referida entrevista, integralmente ou em partes, sem restrições de 

prazos e citações, desde a presente data. 

 Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 

Rosângela Castilho Valenciano (pesquisadora) 

 

___________________________________________________ 

Pessoa entrevistada 
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ANEXO A - 

 


