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Resumo 

O presente trabalho refere-se ao processo de implementação de uma Reforma Curricular do 

Ensino Fundamental e Médio do estado de Minas Gerais, com o objetivo de construir um 

espaço pedagógico para formação continuada de educadores visando à melhoria da 

qualidade de ensino. Numa versão preliminar, essa formação profissional tem como fio 

condutor a prática educativa analisada a partir de diretrizes curriculares das disciplinas da 

educação básica. 

Inicialmente, participam do processo 220 Escolas-Referência sob a mediação tanto virtual 

(via Internet) quanto presencial (encontros periódicos) de consultores. O processo está 

sendo coordenado por Grupos de Desenvolvimento Profissional, os GDPs, com tempo de 

estudo dividido entre reuniões coletivas e realização de tarefas individuais. Nesse contexto, 

as diretrizes curriculares para o ensino de Geografia referenciam-se nas abordagens 

cultural, crítica e socioambiental, nos conceitos que dão identidade à Geografia e na 

flexibilização das fronteiras com as demais Ciências Humanas, através de projetos 

interdisciplinares de trabalho. 

1 - Apresentação 

Em agosto de 2003, foi constituído um grupo interdisciplinar de consultores sob a 

coordenação geral da SEE/MG para planejar a execução da reforma curricular no ensino 

fundamental e médio do estado de Minas Gerais. A partir das reflexões empreendidas ao 

longo daquele semestre, o grupo de consultores concluiu que os profissionais da educação 

deveriam ser orientados sobre os princípios norteadores do ensino-aprendizagem de cada 

disciplina, envolvendo critérios para a seleção de conteúdos, sugestões, competências e 

orientações pedagógicas, além das habilidades a serem desenvolvidas pelo educando. 

Como forma de operacionalizar a reforma, já no ano de 2004, tomou-se como base três 

ações essenciais, que são apresentadas a seguir. 

                                                 
1 UNI/BH - miriamrb@uol.com.br 
2 nairarc@usp.br 
3 CP/UFMG: ritadurso@superig.com.br 
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A primeira é o Projeto Escolas-Referência cujo objetivo é resgatar, nas 220 escolas 

selecionadas, o papel que exerceram num passado recente, quanto à qualidade do ensino 

oferecido às comunidades em que se localizam. 

A segunda ação é o Projeto de Desenvolvimento Profissional (PDP) articulado com a 

formação continuada de educadores, através dos Grupos de Desenvolvimento Profissional 

(GDP). 

A terceira ação trata do estabelecimento de um Currículo Básico Comum (CBC) para cada 

disciplina escolar, com um núcleo de conteúdos e de habilidades que vão nortear o trabalho 

pedagógico escolar. 

Em geografia, os consultores se desdobram em duas equipes na ordenação das diretrizes 

curriculares que referenciam o debate com os educadores das Escolas- Referência. 

2- O que é o Projeto de Desenvolvimento Profissional (PDP) 

Esse projeto, parte integrante da política educacional do estado de Minas Gerais, tem como 

idéia-força constituir grupos de desenvolvimento profissional na perspectiva do “grupo 

operativo”, apontado por Pichon Rivière (1991). 

O grupo operativo é uma técnica cujo objetivo é abordar problemas pessoais relacionados 

com a realização de uma tarefa proposta, levando o indivíduo a pensar. Para Rivière, esse é 

um exercício formador, pois lida com resistências e com a relação grupal para a realização 

de tarefas ou objetivos comuns, uma vez que o indivíduo "aprende a pensar", passando de 

um pensar de senso comum para um pensar científico. 

De acordo com essa concepção, os conceitos de verticalidade e horizontalidade4 e os 

instrumentos de observação direcionados pela equação 

EXISTENTE ===>> INTERPRETAÇÃO ===>> EMERGENTE ===>> EXISTENTE 
 

possibilitam a compreensão do grupo operativo como uma estrutura em movimento, 

deixando claro seu caráter dinâmico. A intersecção entre a verticalidade e a horizontalidade 

dá origem aos diferentes papéis que o indivíduo assume no grupo. Os papéis se formam de 

acordo com a representação que cada um tem de si mesmo e que responde às expectativas 

                                                 
4 Por verticalidade entende-se a história pessoal de cada integrante, história essa que faz parte da 
determinação dos fenômenos no campo grupal. Por horizontalidade entende-se como a dimensão 
grupal atual, elementos que caracterizam o grupo. 
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dos outros a respeito dele. Constata-se a manifestação de vários papéis no campo grupal, 

destacando-se o porta-voz, o bode expiatório, o líder e o sabotador. 

O grupo operativo tem duas tarefas básicas: uma é explícita e relaciona-se ao aprendizado 

e ao diagnóstico de dificuldades. A outra tarefa, implícita, está relacionada ao 

desenvolvimento do sujeito e, portanto, subjacente à primeira. A execução da tarefa 

proposta implica em enfrentar alguns obstáculos relacionados à desconstrução de conceitos 

estabelecidos ou à desconstrução de certezas adquiridas. Para o grupo operativo isso 

implica em trabalhar sobre o objeto-objetivo (tarefa explícita) e sobre si mesmo (tarefa 

implícita), buscando romper com estereótipos e integrar o pensamento ao conhecimento. 

O Projeto de Desenvolvimento Profissional (PDP) propõe exatamente a formação de grupos 

operativos que se exercitam no debate de questões relacionadas às práticas escolares, sob 

o foco das disciplinas. Desse modo, há Grupos de Desenvolvimento Profissional (GDP) em 

situações interdisciplinares de debate, mediados pela interlocução dos 

consultores/orientadores, em cada uma das Escolas-Referência. A mediação virtual, o 

encaminhamento das tarefas realizadas pelos grupos e a construção de um diálogo com a 

equipe de orientação é feita através do endereço www.educação.mg.gov.br. Na mediação 

presencial, são realizados encontros de 16 horas, a cada dois meses. 

3- O processo formador nos Grupos de Desenvolvimento Profissional (GDP) 

Os Grupos de Desenvolvimento Profissional (GDPs) são interdisciplinares. Cada GDP tem 

um coordenador diretamente vinculado a um consultor/orientador. Além de participar dos 

encontros de formação (tempo presencial) esse coordenador é responsável por reuniões 

dos grupos operativos da Escola-Referência e encaminha as tarefas via correio eletrônico. 

Pode ocorrer que os coordenadores de GDP fiquem sob a tutela de orientador cuja 

formação disciplinar é diferente da sua, mas lhes é garantido nos espaços virtual e 

presencial, um orientador da disciplina em que atua. A função do coordenador de cada 

GDP, além da responsabilidade, Apresenta grande complexidade, por ser o porta-voz da 

Escola Referência  projeto  Escola- Referência. 

A leitura problematizadora das diretrizes curriculares em sua versão preliminar foi 

organizada em quatorze tarefas e constitui a referência essencial de trabalho com os GDPs, 

iniciado em maio de 2004. 

Na prática, as atividades desenvolvidas pelos GDPs ganham em flexibilidade, devido às 

especificidades de uso do tempo escolar, dividido entre aulas e reuniões formais. Para 

garantia de execução do projeto, foi preciso criar mais um tempo escolar que, segundo 

relato dos professores, varia de escola para escola e em cada região do estado. Assim 

sendo, algumas escolas organizam seus grupos operativos por disciplina, com um sub-
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coordenador, cuja atribuição consiste em recolher e ordenar o material de reflexão dos 

grupos. Em outras escolas o trabalho é realizado aos sábados, com início e final 

interdisciplinar. Em algumas cidades do norte do estado, o trabalho é realizado num tempo 

integrado com todos os participantes do município, que se reúnem logo após a etapa 

presencial e decidem sobre encaminhamentos comuns. 

A interação entre os consultores/orientadores de disciplina com cada coordenador do GDP 

da Escola-Referência é prioritariamente virtual. O coordenador realiza com seus pares as 

tarefas de leitura orientada da proposta, cuja estrutura comum a todas elas consiste em: 

identificar o eixo conceitual; orientar a relação entre esse eixo conceitual e a prática 

educativa do participante; e propor ajustes e complementos necessários, que serão 

incorporados à versão das diretrizes curriculares de forma definitiva. 

Os participantes dispõem de um Guia de Estudos onde todas as tarefas estão roteirizadas. 

Ao receberem as respostas, os orientadores consolidam dados e dão retorno aos 

coordenadores sobre os resultados alcançados, com sugestões de leitura, orientações 

gerais relacionadas às tarefas cumpridas e, se for o caso, com sugestões mais específicas 

ou aprofundadas. Esses resultados são divulgados no site, ressaltando a relação entre 

teoria e prática do ensino do ensino das diversas disciplinas do currículo escolar. 

4- Excertos das Diretrizes Curriculares de Geografia em sua Versão Preliminar 

“ ... III - Princípios norteadores 

São cinco os princípios norteadores das diretrizes curriculares de Geografia: 

O primeiro propõe a valorização das práticas socioespaciais, espaço-culturais e ambientais 

do educando, buscando nelas os referenciais explicativos para a ampliação, aprofundamento 

e compreensão do Espaço Geográfico em mutação. Este princípio encontra fundamentação 

na contextualização sociocultural proposta como parte das competências gerais da área de 

Ciências Humanas. 

O segundo princípio diz respeito à construção de um pensamento que passa, 

progressivamente, do simples ao complexo5, substituindo um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une, como afiança Morin 6 (1999). Essa forma 

de entender o ato de aprender e produzir conhecimentos, desenvolvendo o pensamento 

complexo do educando e dos educadores, é assim esclarecido por Machado 7 "apreender o 

                                                 
5 Aquilo que é  tecido junto”. (Morin:1999) MORIN, Edgar (1999). 
6 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. RJ: Bertrand 
Brasil, 1999. 
7 MACHADO, N. J. Epistemologia e didática: as concepções do conhecimento e inteligência e a prática 
docente. São Paulo: Cortez, 1995.  
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significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo em suas relações com outros 

objetos ou acontecimento; os significados constituem, pois, feixes de relações; as relações 

entretecem-se, se articulam em teias, em redes, construídas social e individualmente em 

permanente estado de atualização". 

Em verdade, na tradição pedagógica a abordagem dos fatos e fenômenos da realidade 

socioespacial se dá de forma fragmentada e descolada das experiências significativas do 

educando, isto é, sem considerar os contextos culturais, ambientais, políticos e econômicos. 

Parte-se do pressuposto de que, mais tarde, ele seja capaz de correlacioná-los e enredá-los 

de forma contextualizada, recompondo e estabelecendo conexões entre idéias, fatos, 

conceitos, princípios. o que nem sempre vem acontecendo, como revelam as avaliações de 

desempenho. Uma das alternativas para a exercitação do pensamento complexo está no 

âmbito de uma abordagem contextualizada propiciada pelo enfoque globalizador. Uma das 

formas de operacionalizá-lo é o desafiante exercício da interdisciplinaridade. 

Na direção desse desafio Pierre Levy (1993)8 e Machado (1995) propõem a nova forma de 

entender o processo do conhecimento usando a metáfora da rede. É importante relacionar o 

entendimento do conhecimento em rede com o princípio anterior, o de que o educando 

constrói modelos explicativos da realidade em sua dimensão geográfica, em que ele próprio 

é integrante da rede dessas aprendizagens relevantes, que devem ser consideradas 

matéria-prima dos cotidianos pedagógicos. Esse princípio busca também considerar o 

campo de competências gerais que desenvolvem a representação e comunicação9. 

O terceiro princípio propõe uma nova abordagem dos conteúdos geográficos através de sua 

organização em um Eixo Integrador, do qual serão desdobrados os Eixos Temáticos e os 

Temas. Estes, por sua vez, traduzirão os fenômenos da realidade socioespacial 

contemporânea, contextualizados a partir da (re) construção dos conceitos estruturantes de 

Território, Rede e Região. 

O quarto princípio norteador se sustenta no campo das competências gerais de investigação 

e compreensão. Este princípio apresenta o desafio da transposição didática dos três 

princípios anteriores para o cotidiano pedagógico escolar. 

 O quinto princípio refere-se à avaliação formativa e aos indicadores de competências 

construídas. As atividades são situações educativas planejadas pelo professor para que as 

aprendizagens se desenvolvam como processo de construção de conhecimentos, 

                                                 
 
8 LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Ed. 32, 1993. MACHADO, Nilson J. 
Epistemologia e Didática. As concepções do conhecimento e inteligência e a prática docente. São 
Paulo: Cortez, 1995.  
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diferentemente de métodos tradicionais, que apresentam idéias prontas, acabadas. Essas 

atividades são, ao mesmo tempo, instrumentos de avaliação, pois permitem o levantamento 

de dados sobre o processo de aprendizagem e a autonomia do aluno no ato de 

compreender como se aprende. 

As diretrizes curriculares apresentam orientações teóricas e sugestões que evidenciam e 

ressignificam práticas já usuais nas escolas. Para tanto, os Eixos Temáticos e os Temas 

tomam como referência: 

- a investigação dos fenômenos socioespaciais; 

- a dimensão interdisciplinar; 

- e a avaliação formativa (AF). 

IV - A organização dos conteúdos geográficos 

Os conteúdos geográficos estão organizados em torno de Eixos Temáticos e seus 

desdobramentos em Temas. 

Os Eixos Temáticos expressam os fenômenos socioespaciais configurados no Novo Mapa 

do Mundo através dos conceitos geográficos de lugar, paisagem, território, região, rede, 

globalização, fronteira. Os Temas acompanham o movimento da dinâmica espacial 

operacionalizando os Eixos Temáticos e possibilitando a recursividade, uma vez que os 

conceitos-chaves estarão circulando no processo construtivo dos conhecimentos escolares, 

favorecendo aprendizagens cada vez mais ampliadas e aprofundadas. 

A recursividade da abordagem conceitual retomada em vários Eixos Temáticos amplia o 

potencial de entendimento dos conteúdos propostos, atribuindo-lhes consistência 

teórica.Como esses conteúdos tratam de recortes da cultura humana, acredita-se que esses 

conceitos são chaves por seu potencial de ampliação de entendimento dos espaços 

globalizados nos espaços local e regional, nas diferentes temporalidades, especificamente 

nas mediações intrincadas da relação sociedade e natureza. 

No Ensino Fundamental, a escolha dos conteúdos norteia-se pela ampliação e pelo 

aprofundamento das noções da Relação Sociedade e Natureza, trabalhadas nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

No Ensino Médio, esse Eixo Integrador avança na direção do entendimento das Mutações 

do Espaço Geográfico. 

                                                                                                                                                         
9 PCN+ Ensino Médio:MEC, 2003. 
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Os Eixos Temáticos são flexíveis, recursivos e passíveis de desdobramentos em Temas 

para qualquer ano de escolaridade. Para isso, deve ser considerado o nível de complexidade 

das competências conceituais e procedimentais que, por sua vez, se relaciona com o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional da série a que se destina. 

Os Eixos Temáticos propostos para o Ensino Fundamental: 

- As Geografias do Cotidiano 

- Os usos do território brasileiro: na rota da transformação sócio-espacial 

- A sociodiversidade das paisagens brasileiras e suas manifestações espaço-culturais 

- A globalização e regionalização no mundo contemporâneo. 

- Meio ambiente e cidadania planetária 

Os Eixos Temáticos propostos para o Ensino Médio: 

- Problemas e perspectivas do Urbano 

- As transformações no mundo rural 

- Mutações no mundo natural 

- Os cenários da globalização e fragmentação. 

Cada Eixo Temático é constituído de competências e idéias-chave que serão objeto de 

desenvolvimento nas aprendizagens em geografia. 

 

As idéias-chave são conceitos construídos historicamente em cada área de conhecimento e 

fundamentam os Eixos Temáticos, permitindo a compreensão e operacionalização de 

procedimentos e atitudes nos cotidianos pedagógicos. Em Geografia, as idéias-chave 

explicam o mapa-múndi em configuração, em seu movimento de construção / (des) 

construção. Elas também são entendidas nesta proposta como conceitos estruturadores de 

análise da realidade socioespacial. Entre as idéias-chave, destacam-se: paisagem, lugar, 

território, espaço, globalização. Três conceitos estruturadores nas idéias-chave a serem 

desenvolvidas são priorizados: o território, a rede e a região. 

 O território é priorizado porque incorpora a delimitação das relações de poder, o domínio e a 

apropriação de porções do espaço usado política, econômica e culturalmente. No território 

estão os homens, grupos sociais, povos. Eles conferem ao espaço, lugar, paisagem ou 

região uma territorialidade identificada nos processos de formação e transformação dos 
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domínios pela tecnologia que, por sua vez, incorpora redes e técnicas usadas e apropriadas 

por meio do trabalho, da cultura e outras relações de poder. 

A rede e região são também priorizadas porque são unidades espaciais que dão visibilidade 

aos fenômenos socioespaciais contextualizados no Espaço Geográfico. A rede, na 

perspectiva dos fluxos e deslocamentos de idéias, pessoas e produtos modificam, 

transgridem, ampliam e modernizam os lugares, territórios, paisagens e regiões, numa 

velocidade cada vez mais intensa de redes legais e redes ilegais. E, a região, por facilitar a 

análise da realidade em recortes sucessivos de fenômenos socioespaciais, econômicos, 

políticos, culturais e ecológicos. 

As idéias-chave/conceitos estruturadores, por sua vez, implicam em trabalhar alguns 

princípios e orientações, tais como: 

1- a extensão, que se relaciona à escala geográfica; 

2- o lugar, no sentido de referência, localização e orientação espacial, que transita entre o 

local, o regional e o mundial. Nele se reconhecem identidades, pertencimento, culturas, 

singularidades dos povos e civilizações, características físicas, bem como as formas como 

essas condições são enfrentadas, transformadas ou determinantes de certo modo de vida 

nos diferentes lugares do planeta. 

3- a temporalidade, que apresenta situações de intensidade e ritmo. Deve ser analisada por 

meio de procedimentos matemáticos. 

4- o olhar sobre o visível, que permite ler a paisagem percebida através dos sentidos. A 

partir dessa percepção da paisagem, infere-se acerca da complexidade da vida social 

contida em seus elementos culturais, políticos, econômicos e ambientais, enfim, naquilo que 

a anima e lhe dá vida pela força dos símbolos, das imagens e do imaginário. 

5- a seletividade dos fenômenos recortados da realidade em, função da contextualização 

sociocultural e de sua atratividade. 

VI - Metodologia 

A estrutura pedagógica aqui proposta operacionaliza-se por meio de Temas, cujo percurso 

metodológico delineia-se a seguir: 

1- Seleção do Eixo Temático que será trabalhado; 

2- Inventário das idéias-prévias a respeito do Eixo temático escolhido. Isso implica em 

sondagem e registro das informações (saberes) de que a turma é portadora e que serão 

ponto de partida para ampliação e aprofundamento dos conhecimentos; 
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3- Identificação das idéias-chave, isto é, das noções e conceitos a serem construídos; 

4- Escolha das sugestões de contexto (Temas), contando para isso com a participação 

efetiva da turma para que ela se perceba protagonista do que está aprendendo. 

5- Definição das competências, isto é, das qualificações humanas amplas e múltiplas que 

têm caráter dinâmico e mobilizam ações representadas por habilidades. São elas, entre 

outras: representar, investigar, comunicar, explicar. Algumas competências são comuns a 

todas as disciplinas e ganham significado em Geografia, tais como: dominar diferentes 

linguagens, dentre elas, a cartográfica; compreender processos naturais como terremotos e 

seca; culturais, como as manifestações de resistência religiosa dos povos muçulmanos ou o 

racismo; acompanhar a evolução dos processos tecnológicos, como os avanços da 

biotecnologia dos transgênicos; diagnosticar problemas no espaço de vivência, elaborando 

intervenções e proposições solidárias para resolução de problemas; saber se informar em 

fontes diferentes; expressar resultados; argumentar com consistência teórica; apontar 

contradições; identificar incoerências conceituais e manifestar preferências. As 

competências10 estão categorizadas como: Representação e Comunicação (RC); 

Investigação e Compreensão (IC) e Contextualização Sócio-Cultural (CSC). 

6 - Organização de Atividades e Recursos Didáticos geradores de situações práticas para a 

construção de competências. 

7 - Avaliação Formativa (AF) valendo-se de atividades que envolvam situações práticas 

articuladas com o desenvolvimento das competências. 

O Quadro de Desenvolvimento de um Tema apresenta sugestões variadas dessas situações 

práticas: desde o inventário inicial dos saberes da turma até os instrumentos para 

acompanhar o processo das aprendizagens. São eles: mapas conceituais; elaboração de 

questões problematizadoras que encaminharão os debates e os eixos de pesquisa; 

seminários; organização de banco de dados; tratamento da informação; sínteses; produções 

com autoria. 

Na Avaliação Formativa (AF) as atividades desenvolvidas para as aprendizagens, são 

conhecidas como avaliação reguladora, na qual o professor planeja situações educativas 

para que a turma aprenda levando em consideração o seu processo de construção de 

conhecimentos, ou seja, ele busca regular as aprendizagens, aferir, comparar e julgar seu 

desempenho. Tais atividades deverão ser interpretadas pelo professor e também pela turma, 

como um instrumento de avaliação, através dos quais são levantados dados sobre o 

processo de aprendizagem. Para desenvolver a autonomia do aluno no ato de compreender 

como ele aprende, (metacognição), ou seja, a auto-avaliação das aprendizagens, sugere-se 
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a comparação dos dados da avaliação inicial, com os dados da avaliação reguladora e os da 

final ou integradora. Na proposta são apresentadas orientações teóricas que evidenciam e 

ressignificam práticas já usuais nas escolas. 

V – Desafios à prática educativa 

O primeiro desafio para os professores é o entendimento da recursividade como uma nova 

lógica de organização do currículo. A idéia da recursividade parte do pressuposto que as 

construções conceituais não ocorrem ao mesmo tempo nem por inteiro. Por serem 

processuais, as idéias-chave devem ser retornadas no desenvolvimento dos diferentes 

Temas, variando seu grau de complexidade e aprofundamento pelo contato, análise e uso. 

Dirigindo a lógica do currículo, a recursividade propicia o entendimento de que aquilo que 

não foi apreendido em um momento específico da série, com determinado enfoque, poderá 

retornar, envolvendo os mesmos conceitos, habilidades e atitudes sob novos enfoques. 

O segundo desafio situa-se na forma de organizar os conteúdos em Eixos Temáticos e 

Temas. O critério se justifica, de um lado, nos novos signos que a modernização econômica 

impõe ao (re) ordenamento do território: 

- a tecnociência com suas constantes inovações e mudanças no padrão de consumo; 

- o avanço das telecomunicações, transportes e serviços; 

- a reorganização das empresas; 

- o fim do emprego. 

Por outro lado, justifica-se no novo paradigma da economia ecológica que, ao buscar 

compreender as intrincadas relações entre desenvolvimento econômico, eqüidade social e 

equilíbrio ambiental, propõe a valoração econômica ambiental como instrumento na gestão 

de recursos ambientais, inserindo o meio ambiente nas estratégias de desenvolvimento 

econômico. “ 

5- Os Grupos de Desenvolvimento Profissional e a discussão em Geografia 

O papel da geografia escolar é possibilitar uma compreensão do mundo em que vivemos, 

razão pela qual se faz necessária a pluralidade das abordagens para o entendimento do 

Espaço Geográfico numa realidade complexa, mutante, veloz, plural e global. No contexto da 

globalização e fragmentação, cada abordagem tem contribuições que ajudam a 

compreender o movimento da sociedade em sua complexidade socioespacial, cultural, 

política, econômica e ambiental. Por isso, as diretrizes curriculares que orientam a Geografia 

                                                                                                                                                         
10 PCN+: MEC, 2003. 
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para o Ensino Fundamental e Médio precisam expressar a pluralidade teórica das 

abordagens geográficas contemporâneas referenciadas na perspectiva crítica, cultural e 

socioambiental. Essa idéia está explícita em outro trecho do documento base: 

“As contribuições da abordagem crítica se referem à compreensão e explicação do processo 

de produção do espaço geográfico. É muito importante que o aluno compreenda as 

diferentes formas de organização das sociedades para produzir bens e serviços, ou seja, 

como são estruturados seus modos de produção. Porém, como o conceito de modo de 

produção se restringe às determinações econômicas da produção do espaço torna-se 

insuficiente para compreender e explicar o mundo das representações simbólicas da 

experiência vivida, que também orientam as pessoas na vida cotidiana. Essa lacuna é 

preenchida pela abordagem da geografia cultural. Ela incorpora a explicação perceptiva, 

subjetiva e contextualizada da diversidade cultural dos espaços geográficos, identificados na 

tradição, etnia, religião, linguagem, costumes, crenças, gênero e valores. Desse modo, 

permite compreender a dimensão afetivo-emocional que permeia a relação dos seres 

humanos com o espaço. O sentido da inclusão da abordagem cultural é, portanto, o 

desvelamento da singularidade e individualidade dos lugares. Seu objetivo é perceber no 

espaço as múltiplas dimensões simbólicas do comportamento e das linguagens humanas. 

Daí, o retorno à região, lugar e paisagem como espaços vividos prenhes de valores, 

significações materiais, afetivas, com dimensões simbólicas, sentimento de pertencimento, 

dinâmica de identidade e experiência estética. 

A abordagem socioambiental, na Geografia, é recente, inovadora e desafia a pesquisa e o 

ensino. Sua inserção nestas diretrizes curriculares se justifica pela necessidade de 

compreender e explicar as graves questões decorrentes das relações contraditórias e 

conflituosas entre sociedade e natureza, sociedade e espaço, do presente. Mendonça (2001) 

justifica e esclarece o significado do termo socioambiental: ´o ambiental sozinho está 

marcado por uma gênese enraizada nos princípios naturalistas que parece ter sido originada 

na concepção cultural do meio ambiente que inclui a sociedade apenas como agente e fator. 

Daí a necessidade de incluir o termo “sócio” no sentido mesmo de garantir o envolvimento 

da sociedade na sua condição de sujeito das problemáticas ambientais contemporâneas.´ 

As três abordagens - crítica, cultural e socioambiental - são transversalizadas pela dimensão 

formadora propiciada pela educação ambiental e patrimonial. Elas se constituem em um 

contraponto à tendência globalizadora que incita ao consumismo, tenta uniformizar hábitos e 

costumes e invalida referências valorativas sobre as quais os indivíduos e grupos constroem 

a sua identidade. A rede tecida com os fios da educação patrimonial e ambiental tem que 

emaranhar-se nas trilhas da construção de sociedades sustentáveis. Portanto, é 

responsabilidade dos educadores fomentar a construção de novos conhecimentos, 
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mentalidades e comportamentos comprometidos com esse objetivo.” (Diretrizes Curriculares 

de Geografia. “ 11

As duas primeiras tarefas dos GDPs constituíram-se na busca de um sentido para o ensino 

e aprendizagem da Geografia, suas diretrizes e critérios de seleção de conteúdos dessa 

disciplina. Apresentou-se aos professores a necessidade de conhecer em profundidade a 

dimensão formadora de uma geografia cidadã, fundamentada nos aportes plurais do 

pensamento geográfico da atualidade, em suas perspectivas crítica, socioambiental e 

cultural. Eles entenderam que essa rica pluralidade precisa ser entendida e apropriada como 

instrumento para leitura dos fenômenos socioespaciais, transformada em objeto de 

construção de conceitos, de desenvolvimento de competências, de habilidades e de 

formação de atitudes. 

Entre as questões discutidas com os GDPs, uma das mais relevantes relaciona-se ao 

conteúdo flexível da proposta. O professor pode organizar diferentes temas para cada Eixo 

Temático, desde que sejam trabalhadas as idéias-chave, as competências e habilidades a 

ele relacionadas. Pode, também, escolher o Eixo Temático de acordo com o trabalho já 

desenvolvido, sem estabelecer que algum deva ser específico de determinado ano escolar. 

O aprofundamento recorrente das idéias-chave é que direcionará o trabalho. 

Os aspectos mais apreciados das diretrizes curriculares do ponto de vista dos professores 

envolvidos, se referiram às orientações pedagógicas. Nesse campo o diálogo foi possível, 

embora descolado de seu significado teórico, dos objetivos propostos, das concepções 

geográfica e pedagógica. 

Entretanto, ao invés de possibilitar um sentido mais contextualizado das leituras espaciais, o 

aporte teórico plural proposto aos professores gerou, em alguns deles, um entendimento 

fragmentado das diretrizes curriculares. Esse fato evidenciou para a equipe de 

consultores/orientadores a fragilidade de conhecimentos prévios de natureza teórica dos 

professores, bem como um desconhecimento sobre os conteúdos divulgados através de 

documentos oficiais do MEC12. 

As dificuldades de entendimento demonstradas revelaram-se tanto no momento de propor 

ações integradoras (projetos interdisciplinares) quanto na interpretação dos textos, como se 

pode constatar nas questões apresentadas pelos professores ao GDP: 

- “Por que o conteúdo apresentado se parece com temas transversais?” 

                                                 
11 SEE/MG. Diretrizes Curriculares de Geografia. Versão Preliminar 2004., p.5 e 6 
12 Estamos nos referindo aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) e o PCN +, do ensino médio, 
2003. 
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- “Textos fragmentados comprometendo a integridade do objeto de estudo” 

- “Não há novos conteúdos a propor. Chegamos à conclusão de que é preciso a adequação 

dos conteúdos ao programa da universidade pública local, até que esta instituição e as 

escolas trabalhem em consenso com a organização proposta no CBC.” 

Ao deparar-se com tais problemas nas leituras das tarefas realizadas, os 

orientadores/consultores davam retorno sob a forma de orientações gerais, como segue 

exemplificado: 

a) Quanto aos ajustes no conteúdo da proposta 

- De modo geral, as respostas que foram dadas à questão referente aos “ajustes de 

conteúdos” demonstraram dificuldade de entendimento em relação ao que deveria ser feito. 

Uma dessas dificuldades relaciona-se a compreensão acerca do que é um ajuste. Por vezes 

foram apresentados elementos que não correspondem a um conteúdo, como o seguinte::  

“Espera-se que os alunos já tenham conhecimento prévio”. 

Um outro aspecto observado diz respeito ao fato de que os ajustes apresentados para os 

conteúdos não esclarecem que tipo de “ajustes”, de fato, estão sendo propostos. A maioria 

das respostas apresentava conteúdos que foram retirados do próprio texto da proposta, mas 

não revelavam a intenção desse recorte. Desse modo, não é possível saber se está sendo 

sugerida a ampliação do tema, sua redução ou (re) discussão.Isso tem dificultado a 

avaliação das tarefas, pois muitas vezes tem-se que partir para uma dedução do possível 

sentido que orientou a proposição daquele ajuste, o que nem sempre pode corresponder à 

realidade. 

Tem sido comum encontrar, entre os ajustes recomendados, temas que envolvem a 

representação cartográfica: “Cartografia para enriquecimento de informações”, “Orientação e 

Localização”, “Fuso horário e orientação”, “Trabalho da cartografia local e regional”. Isso nos 

evidencia que os participantes não compreenderam como a abordagem da cartografia está 

sendo proposta, ou seja, não mais como um conteúdo geográfico isolado e sim como uma 

importante competência ligada à capacidade de Representação e Comunicação (RC). 

Apenas algumas das respostas trouxeram uma explicação sobre o tipo de ajuste indicado. 

Exemplo: “Não vemos a necessidade de trabalhar o item (Impactos ambientais) 

separadamente uma vez que poderá ser incluído no item (Relação sociedade e natureza)”. 

 2490 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Uma outra observação diz respeito à indicação de alguns ajustes de conteúdos já 

contemplados nos Eixos Temáticos posteriores. O fato dá indício de que o GDP pode não 

ter feito uma leitura atenta de toda a proposta, o que auxiliaria na realização da tarefa. 

b) Quanto à tarefa de relacionar “conteúdo, atividades propostas e condições de ensino 

necessárias” 

-Alguns comentários foram considerados pertinentes. Exemplo: 

Conteúdos Atividades de Ensino Prevista Condições de Ensino 
Necessárias 

1-Geografia do cotidiano: 
Os patrimônios ambientais do 
território brasileiro; 
2-Globalização e 
regionalização no mundo 
contemporâneo: 
3-Meio ambiente e cidadania 
planetária: indústria, 
tecnologia e sustentabilidade 
ambiental. 

Aulas expositivas; 
Interpretação de textos; 
Montagem de murais; 
Trabalhos de grupo; 
Relatórios de filmes; 
Uso de transparências; 
Registrar trabalhos de campo e 
acontecimentos vividos no 
ambiente escolar; 

Assinatura de jornais, revistas; 
Câmara fotográfica, filmadora, 
etc; 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
- Equipe de apoio (psicólogos, 
fonoaudiológos, monitores) 
para acompanhamento de 
alunos com baixo rendimento e 
que apresentam determinadas 
ppaattoollooggiiaass..   

 

É possível observar na requisição da “equipe de apoio”, a falta de articulação com o 

contexto dos conteúdos e atividades previstas. Não foi colocada qual seria a contribuição 

efetiva dessa equipe para a disciplina. Essa requisição pode ser pertinente, porém em outro 

contexto (área de orientação educacional) embora apareça o pedido de “monitores” afeto à 

supervisão escolar. 

Determinadas condições de ensino também foram solicitadas de forma imprecisa, como por 

exemplo: 

-“Laboratórios bem equipados”; 

-“Biblioteca com um maior número de livros, revistas e jornais”; 

-“Recursos humanos disponíveis para atender o professor e o aluno”; 

A realização dessa tarefa nos GDPs constitui o momento ideal para que o professor escolha 

os processos pedagógicos (atividades de ensino previstas) e selecione as condições 

necessárias para a sua execução. No entanto, há GDP que não consegue diferenciar 

“condições de ensino” e “atividades previstas”. Para facilitar a sistematização das respostas 

recebidas, uma vez que cada GDP possui demandas diferenciadas, avaliou-se como mais 
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indicada a categorização das principais condições requeridas, com seus respectivos 

exemplos: 

 

CATEGORIAS DOS PROCESSOS 
PEDAGÒGICOS PREVISTOS 

 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES ENCONTRADAS 

NAS RESPOSTAS DOS GDP 

Leitura: 
 

De mapas, imagens e fotos, da paisagem; 

Registro: 
Fotografia, construção de croquis, construção de 
mapas, produções textuais, formação/ 
organização da bancos de dados; 
 

Pesquisa:  

Resolução de problemas: 
Identificação de situações problemas e de 
possibilidades de superação; 
 

Participação social: Passeatas em defesa de bacia hidrográficas, 
mobilização;  

 
Trabalho de campo/trabalho extra-classe 

 
Trabalhos de campo, inadequadamente chamados 
de “excursões”; 

 

6- Contradições, tropeços e avanços: resultados em processo... 

Os coordenadores de GDP, teoricamente, deveriam contar com apoio efetivo da direção da 

Escola-Referência, o que nem sempre aconteceu, segundo se concluiu pelos relatos. 

Na prática, a equipe de orientadores/consultores deparou-se com algumas dificuldades 

relacionadas à compreensão do texto-base (Diretrizes Curriculares de Geografia – Versão 

Preliminar), em virtude da falta de um conhecimento dos atuais parâmetros, em nível teórico 

da disciplina e das dimensões pedagógicas propostas. 

A identificação dessas dificuldades serve como ponto de partida para o contato interativo 

entre os GDPs e os consultores/orientadores. São situações preliminares, uma vez que 

cada GDP está atualmente elaborando o projeto de implantação da proposta curricular de 

cada disciplina. Nessa etapa, os problemas se evidenciam com maior clareza e cresce a 

demanda por informações e esclarecimentos. 

Os GDPs fizeram a leitura das propostas curriculares ao longo desses meses e se 

encontram na 6ª tarefa. Percebe-se que o tempo entre a realização de cada tarefa é muito 

curto levando-se em consideração as atribuições profissionais cotidianas. Tal intensidade de 

trabalho dificulta a participação de muitos que iniciaram e não conseguiram acompanhar o 

ritmo de trabalho. 
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Em relação aos grupos operativos dos GDPs constata-se que o caminho coletivo de 

formação é promissor. As reflexões e o debate não ficaram restritos às questões de 

conteúdo e habilidade a serem desenvolvidas nas disciplinas. No final de cada tarefa e de 

cada encontro são colocados seus aspectos positivos e negativos, tais como: a troca de 

experiências entre colegas; reflexão sobre a prática pedagógica; aquisição de novos 

conhecimentos; discussão coletiva relacionada ao assunto trabalhado (guia de estudo); 

atualização de professores e alunos; o suporte da coordenadora do GDP e a integração do 

grupo. Nos temas discutidos vieram à tona questões como: acumulação de eventos no 

âmbito da escola; as muitas tarefas de avaliação no fim do bimestre; a falta de tempo hábil 

para leituras; muita cobrança e a falta de entrosamento com professores de outros turnos. 

A proposta curricular, em processo de elaboração pelos GDPs de cada escola, será 

implantada em 2005. Para sua implantação, os professores terão como apoio o Centro de 

Referência Virtual da SEE/MG, em fase de implantação. 

Embora seja prematuro tirar conclusões adianta-se, no entanto, que o trabalho de formação, 

tendo por base a constituição de grupos operativos, pode efetivamente contribuir para o 

desenvolvimento profissional em médio prazo. No projeto em desenvolvimento, em que 

pesem as dificuldades apontadas pelos GDPs e as evidências de falhas com base nas 

tarefas enviadas, instalou-se nas Escolas-Referência uma permanente discussão sobre as 

diretrizes curriculares de Geografia (e das demais disciplinas), relacionando-a à avaliação 

da própria formação pedagógica dos professores e aos resultados das aprendizagens dos 

alunos de modo global. Em suma, a Geografia vem resgatando, nos currículos escolares, o 

lugar a que faz jus no elenco das disciplinas do ensino fundamental e médio. 
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