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GEOGRAFIA CRÍTICA E GEOGRAFIA ESCOLAR: NOVAS BUSCAS 
 
 

Sérgio Luiz Miranda1

 
 

Este trabalho propõe e convida para um diálogo sobre a constituição de uma 

geografia escolar crítica no Brasil, para continuar a reflexão epistemológica das duas últimas 

décadas e contribuir na busca da unidade teoria-prática no ensino dessa disciplina através 

da reflexão sobre seus fundamentos psicológicos na perspectiva marxista da Geografia e da 

Educação. Trata-se de uma busca pessoal, mas que é também a busca de muitos outros 

professores. 

No âmbito restrito deste trabalho, como recorte de uma pesquisa mais ampla em 

andamento2, pretende-se analisar os pressupostos da prática pedagógica preconizada pela 

geografia crítica para o ensino e os da psicologia genética de Jean Piaget e da psicologia 

histórico-cultural de Liev S. Vigotski3, considerando: a relação entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento humano; o processo de conhecimento na relação homem-mundo e; suas 

orientações filosófico-epistemológicas. Com essa análise, objetiva-se identificar os 

fundamentos psicológicos das propostas da geografia crítica para o ensino, procurando-se 

estabelecer relações com as teorias de Piaget e Vigotski e discutir suas implicações político-

ideológicas em relação a uma concepção crítica e transformadora da prática pedagógica no 

atual contexto educacional. Tomo como pressupostos a reconhecida influência piagetiana 

na Educação brasileira nas últimas décadas e o construtivismo como “ideário pedagógico” 

segundo o qual seria possível e até desejável conciliar, entre outras teorias educacionais, as 

perspectivas piagetiana e vigotskiana. Partindo das opções ideológicas sobre a prática 

pedagógica, faço um paralelo entre a trajetória recente do ensino de Geografia e, nesta, a 

minha trajetória pessoal, procurando a convergência para uma concepção crítica e marxista 

da prática pedagógica da geografia escolar crítica. 

Sobre prática pedagógica e opções ideológicas 

Não é demais lembrar que toda prática pedagógica tem implicações políticas e 

ideológicas, pois nenhuma prática pedagógica é neutra e envolve sempre, mais ou menos 

conscientes ou não, mais ou menos explícitas ou não, concepções sobre ensino, 

aprendizagem, homem, sociedade, escola, aluno, professor, trabalho docente, entre outras. 

                                                 
1 Universidade Estadual Paulista – Campus de Rio Claro 
selumi@uol.com.br 
2 Pesquisa em desenvolvimento para tese de doutorado no programa de pós-graduação em Geografia 
da Unesp de Rio Claro, com apoio financeiro do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
3 Adoto a grafia “Vigotski”, empregada nas publicações mais recentes da obra desse autor no Brasil, e 
preservo nas citações e referências bibliográficas as diferentes grafias conforme os originais. 
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Assim, a prática pedagógica no ensino de Geografia – como em qualquer outra disciplina – 

envolve sempre concepções filosóficas e epistemológicas em torno dessa disciplina e da 

Educação; sempre implica e é implicada por posicionamentos políticos e ideológicos quando 

se coloca para que e para quem, em benefício/prejuízo de que e de quem se 

ensina/aprende o que e como se ensina/aprende. Assim, recusada a neutralidade e aceito o 

caráter político e ideológico da prática pedagógica, as questões que então devemos nos 

colocar são: quais interesses/compromissos políticos, qual ideologia e em que condições? 

A professora Nídia Pontuschka (1996, p. 58) nos lembra que “o professor precisa 

realizar suas opções” e, entre essas, está aquela que Paulo Freire colocava em diversas 

ocasiões quando de sua volta do exílio, no início da década de 1980: “(...) o educador tem 

que definir de que lado ele está, se a serviço da minoria dominante ou a serviço da maioria 

das classes dominadas”. E isto dito hoje não é, de modo algum, anacronismo, mas, ao 

contrário, corresponde à mesma sociedade ainda a ser superada, ou seja, a sociedade 

capitalista4. Entretanto, não devemos entender por essa fala que o educador viveria ou 

estaria fora e acima das classes sociais para, do alto de sua clareza de educador que sabe, 

optar por uma ou por outra. Nós, educadores, também vivemos mergulhados nas 

contradições dessa sociedade e não estamos imunes ao seu cotidiano alienado e alienante. 

Dermeval Saviani (1989, p. 27-28) coloca que “todos e cada um de nós temos nossa 

‘filosofia de vida’”, o que corresponde ao conceito de “senso comum” em Gramsci e refere-

se à orientação, aos princípios e normas que regem nossas ações sem que tenhamos 

consciência dos mesmos, pois em tais ações seguimos a orientação e os padrões impostos 

pelo nosso meio. Ainda apoiado em Gramsci, Saviani propõe que se chame “ideologia” o 

conjunto dos princípios e normas que orientam nossas ações e dos quais temos consciência 

porque foram escolhas baseadas na reflexão. 

Observa-se, ainda, que a opção ideológica pode também se opor à “filosofia de 

vida” (pense-se no burguês que se decida por uma ideologia revolucionária): 

neste caso, o conflito pode acarretar certas incoerências na ação, determinadas 

pela superposição ora de uma, ora de outra. Aqui se faz mais necessária ainda a 

vigilância da reflexão. (SAVIANI, 1989, p. 28) 

Como se vê, para o educador ou para qualquer pessoa definir com clareza “de 

que lado está”, para fazer consciente sua opção ideológica e conduzir suas ações de modo 

coerente com suas escolhas, pressupõe a reflexão sobre a sociedade, as classes sociais e 

sobre a sua própria condição na sociedade dividida em classes. E, também escreve Saviani, 

estamos sempre fazendo opções e não nos é possível agir sem pensar, mas agir não 

                                                 
4 Enfatizo que dizer que se trata da “mesma sociedade” de vinte e poucos anos atrás não quer dizer 
que não tenham ocorrido mudanças na sociedade, mas, como sabemos, as grandes mudanças que se 
deram nas últimas décadas devem-se justamente ao avanço do capitalismo. 
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pressupõe necessariamente refletir e nem todo pensamento é reflexão. É também nesse 

sentido que se coloca a importância da reflexão filosófica para a formação do educador e 

para a prática educativa. A reflexão filosófica, tal como entende Saviani, é radical, rigorosa e 

de conjunto, e na Educação volta-se para os problemas apresentados pela realidade 

educacional, envolvendo, entre outras, questões como: 

(...) o conflito entre “filosofia de vida” e “ideologia” na atividade do educador; a 

necessidade de opção ideológica e suas implicações; o caráter parcial, 

fragmentário e superável das ideologias e o conflito entre diferentes ideologias; a 

possibilidade, legitimidade, valor e limites da educação; a relação entre meios e 

fins na educação (como usar meios velhos em função de objetivos novos?); a 

relação entre teoria e prática (como a teoria pode dinamizar ou cristalizar a 

prática educacional?); é possível redefinir objetivos para a educação brasileira? 

Quais os condicionamentos da atividade educacional? Em que medida é possível 

superá-los e em que medida é preciso contar com eles? (SAVIANI, 1989, p. 30). 

Assim, fazendo minhas opções, penso a Geografia e desejo ensiná-la como 

ciência social que, proporcionando uma leitura crítica da realidade através da leitura do 

espaço geográfico produzido socialmente, contribua para explicar, entender, compreender o 

mundo para transformá-lo. É preciso transformar esse mundo porque ele é marcado pela 

injustiça cada vez maior para com a grande maioria de homens e mulheres, crianças, 

jovens, adultos e idosos, em contingentes cada vez maiores. E essa injustiça é motivo mais 

que suficiente para se desejar e se empenhar na transformação do mundo. Injustiça que, 

aliás, deve ser o significado dos números sobre a realidade social, econômica e política do 

mundo, apresentados em mapas, tabelas e gráficos que hoje ilustram fartamente os livros 

didáticos de Geografia. E a justiça deve ser o sentido desse ensino na perspectiva da 

prática pedagógica crítica e transformadora. 

 Esse compromisso histórico com o mundo e a sua superação precisa ser 

insistentemente reiterado e renovado, como nas obras de Milton Santos e Paulo Freire, com 

tanto ou mais vigor que aquele com que as ideologias da globalização, do neoliberalismo, do 

fim da história, da competição e do individualismo, insistem em nos fazer acreditar que o 

mundo seguirá seu rumo independente de nós, que somos pequenos demais diante do 

mundo para transformá-lo, que um outro mundo não é possível, que é natural que ele seja 

assim e que assim, naturalmente, continue sendo o que tem sido: injusto. Ou ainda, e talvez 

pior: que o mundo não é justo nem injusto, mas que as desigualdades entre homens, 

mulheres, grupos e nações são resultado das diferenças “naturais” e dos esforços 

individuais de cada homem, mulher, grupo ou nação para superar suas próprias limitações e 

crescer, criar e conseguir empregos, prosperar, vencer, entrar para o seleto mundo dos 

desenvolvidos, mundo on line do consumo e da felicidade virtual com qualidade total, ou, 
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caso contrário, a questão é meramente de (in)capacidade ou (in)competência individuais e 

que não há desigualdades, apenas diferenças. E nisso tudo a Geografia pode contribuir 

muito, tanto para a transformação do mundo como para dificultá-la. 

Para que nossa prática pedagógica não se reduza a um discurso panfletário e se 

constitua de fato enquanto prática social que traga consigo a possibilidade do futuro, de um 

outro mundo possível, precisamos fundamentá-la no conhecimento sobre a realidade e na 

própria realidade concreta em que nossa prática e nós mesmos estamos inseridos. Como o 

conhecimento e a realidade não são estáticos e nem acabados, como nós mesmos não 

somos acabados, devemos conceber nossa prática pedagógica enquanto trabalho que se 

faz com e no compromisso de rever nosso modo de pensar-fazer a prática pedagógica. 

Exige ensinar e aprender sempre um “pensar certo”. São esses alguns saberes necessários 

para a prática educativa dentre aqueles colocados por Paulo Freire (1996). 

Para alicerçar nossa prática pedagógica no conhecimento sobre a realidade, no 

conhecimento socialmente existente, são fundamentais as contribuições teóricas dos 

diferentes campos do conhecimento que constituem os pressupostos da Educação, como a 

Psicologia, a História, a Sociologia, a Filosofia, além daquelas da disciplina específica do 

ensino, no nosso caso, a Geografia. Buscar uma unidade que articule de modo coerente 

essas diferentes contribuições teóricas, os nossos conhecimentos e a nossa prática é um 

dos principais desafios para nós educadores, se queremos fazer nossas escolhas 

conscientes para uma prática pedagógica que pretendemos que seja crítica, transformadora, 

coerente com nosso compromisso com o futuro que queremos, com o papel político e social 

que assumimos como educadores no contexto atual da sociedade brasileira e mundial. 

Da Geografia Crítica para a Geografia Escolar 

Na década de 1980, marcada pelo processo de redemocratização do Brasil, pela 

reorganização dos movimentos sociais, se intensifica também o debate político sobre os 

problemas da Educação brasileira. Com o retorno das disciplinas de Geografia e História no 

currículo escolar, que durante o regime militar haviam sido agrupadas em uma única 

disciplina chamada Estudos Sociais, colocava-se a necessidade de definições curriculares 

para essas disciplinas. 

No movimento de renovação da Geografia pelo debate teórico-metodológico que 

vinha se realizando no meio acadêmico desde o final da década anterior entre três principais 

correntes – positivista, neopositivista e dialética – ganha força a corrente dialética, sobre a 

qual o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira escrevia: “Ela tem sido responsável por 

grande parte dos trabalhos produzidos. A incorporação da dialética, como método de 

investigação, tem permitido que a geografia recupere a visão do todo perdida pelo e no 
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positivismo e não recuperada no neopositivismo, senão no plano abstrato e idealista” (1991, 

p. 139-140) 5. 

A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo iniciou-se em 1984 o processo de elaboração da Proposta 

Curricular para o Ensino de Geografia – 1.o grau (SÃO PAULO, 1988), com assessoria do 

próprio professor Ariovaldo e com a participação de representantes dos professores, de pais 

e alunos das escolas públicas, das universidades, de sindicatos de professores, da 

Associação dos Geógrafos Brasileiros e outras entidades ligadas à Educação. Durante 

cerca de quatro anos de reuniões, encontros, assembléias e debates foram produzidas três 

versões preliminares do documento. “A 4.a versão foi apresentada, discutida e referendada 

pelos professores-representantes de Geografia e, portanto, co-autores da ‘proposta’, em 

setembro de 1988, no Encontro de Orientação Técnica com a equipe da CENP-SE” (SÃO 

PAULO, 1988, p. 13). Esse processo foi marcado pela crítica radical ao ensino de Geografia, 

tanto em relação ao método quanto ao conteúdo, caracterizados sobretudo pelo positivismo 

da chamada geografia tradicional. O ensino era a transmissão de conteúdos prontos e 

acabados e a aprendizagem do aluno reduzida à memorização e à repetição, ou, em duas 

palavras, “educação bancária”, como definiu Paulo Freire (1987). Diante da proposta 

curricular, os professores colocavam a necessidade de discutir os conteúdos que 

tradicionalmente se ensinava, o que, na visão da professora Sílvia Regina Mascarin, que 

participou diretamente desse processo, se devia à visão de mundo e de Geografia dos 

professores, decorrentes da formação na universidade durante o regime militar e sob forte 

influência de geógrafos positivistas e neopositivistas: 

Tal era a lacuna que alguns setores da universidade haviam deixado nos 

professores de geografia que a primeira reação destes recaía na questão: o que 

fazer com a geografia física? Que matéria era esta, a colocada na proposta 

curricular, que não contemplava mais o aspecto físico-natural como ponto de 

partida? 

O que ocorria na verdade era que o professor não tinha uma visão de totalidade, 

visão social do mundo, e a preocupação era ensinar tudo e não o todo. (...) 

O positivismo e o tecnicismo estavam tão profundamente arraigados na postura 

do professor de geografia, que discussões homéricas acirraram os ânimos nas 

escolas e nos históricos encontros da Cenp. Foi um primeiro momento de 

                                                 
5 O artigo “Educação e ensino de Geografia na realidade brasileira” foi publicado no jornal Desalambar 
n.o 6, da AGB do Distrito Federal, em maio de 1987, e depois incluído no livro “Para onde vai o ensino 
de geografia?” (OLIVEIRA, 1991), organizado pelo próprio professor Ariovaldo, cuja 1.a edição é de 
1989. Boa arte desse artigo foi incorporada aos dois primeiros itens do texto da proposta curricular da 
CENP/SEE de São Paulo para o 1.o grau. 
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embate, melhor dizendo, medição inconsciente de forças entre o positivismo e a 

dialética. (...) 

A questão essencial, naquele momento, não estava em inverter conteúdos por 

séries, suprimir temas ou introduzir outros; era mais profunda, estrutural, 

metodológica: implicava a mudança de postura dos professores de geografia. 

(MASCARIN, 1996, p. 68-70) 

Diante desse quadro, priorizou-se o aprofundamento da discussão teórico-

metodológica em torno de temas, categorias e conceitos na abordagem marxista do espaço 

geográfico e os aspectos didáticos ficaram em segundo plano. Atendia-se à necessidade 

daquele momento. A proposta curricular assumia também a necessidade da opção 

ideológica e, é claro, conflitava com outras posições, mas sintetizava as concepções e 

proposições da geografia crítica naquele momento para a geografia escolar no Brasil. 

Na segunda metade da década de 1980 também foram publicados vários textos 

importantes de autores brasileiros e estrangeiros, principalmente franceses, que discutiam 

criticamente o ensino de Geografia, geralmente enfocando os aspectos políticos e 

ideológicos das relações entre estado nacional e a institucionalização da Geografia como 

disciplina escolar e acadêmica, a história do pensamento geográfico e suas correntes 

filosófico-epistemológicas, os conteúdos e métodos do ensino tradicional e os livros 

didáticos. Dentre essas publicações, destacam-se as coletâneas organizadas pelos 

professores José William Vesentini (1989) e Ariovaldo U. de Oliveira (1991)6, além de outros 

publicados como artigos em vários periódicos, principalmente nas revistas Orientação, do 

Instituto de Geografia - USP, e Terra Livre, da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB). 

Começam a ser produzidas e lançadas as primeiras coleções de livros didáticos que se 

diferenciavam em relação a conteúdos e abordagens nos manuais didáticos existentes até 

então. 

Desenvolvendo papel fundamental em todo esse processo de renovação do 

ensino, participando, criando e organizando espaços de debate, a AGB realizou em 1987 

em Brasília o primeiro Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor, do qual 

participaram cerca de duas mil pessoas (PONTUSCHKA, 1999, p. 128). 

Apesar de terem sido elaboradas nesta época, no mesmo movimento de 

renovação da Geografia pela dialética, outras propostas curriculares para outros estados do 

país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, e municípios, como Santos e São Paulo 

(PINHEIRO, 2003), a do estado de São Paulo teve maior repercussão. Isto não apenas pela 

polêmica que se estabeleceu em torno da mesma, sendo debatida inclusive na grande 

                                                 
6 Primeira edição também de 1989. 
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imprensa (idem, p. 35), mas penso que também pela expressão nacional dos professores 

geógrafos envolvidos na sua elaboração e no debate/embate que travou. 

Uma proposta curricular para o ensino de Geografia para o 2.o grau (atual 

ensino médio), que já não teve a mesma repercussão e foi bem menos difundida que aquela 

para o 1.o grau. Uma versão preliminar lançada em 1986 e 1987 e republicada em 1991. A 

partir das sugestões e críticas apresentadas pelos professores de Geografia, uma nova 

versão dessa proposta foi publicada em 1993 pela CENP/SEE (SÃO PAULO, 1993). Na 

segunda versão da proposta curricular para o 2.o grau, propunha-se retomar a reflexão 

sobre os dois primeiros itens da proposta para o 1.o grau: 1. A Geografia que se ensina e a 

Geografia como ciência; 2. Contribuição da geografia para o ensino de 1.o e 2.o graus. 

Nos referidos itens são definidas as linhas gerais e fundamentais das 

orientações teórico-metodológicas da geografia crítica para o ensino naquele momento, 

partindo da análise da realidade concreta do ensino nas escolas. Considerando que o 

método dialético permite a análise crítica dos processos de organização/produção do 

espaço através da investigação da realidade concreta e das suas contradições, propõe esse 

método para o ensino de Geografia para se superar a abordagem despolitizada, 

fragmentada e dicotomizada da realidade e a concepção “bancária” do ensino: 

Esse caminho dialético pressupõe que o professor deve se envolver não só com 

os alunos, mas sobretudo com os conteúdos a serem ensinados. Ou seja, o 

professor deve deixar de dar conceitos prontos para os alunos, e sim, juntos, 

professores e alunos participarem de um processo de construção de conceitos e 

de construção do saber. 

Nesse processo, o professor deixa de ser um mero transmissor de 

conhecimentos e o aluno, mero receptáculo do conhecimento. (SÃO PAULO, 

1988, p. 17) 

A Geografia no currículo escolar deve contribuir, juntamente com as demais 

disciplinas, para “desenvolver no aluno a capacidade de observar, analisar, interpretar e 

pensar criticamente a realidade tendo em vista a sua transformação” (idem, p. 19). 

Sociedade, natureza, trabalho, totalidade, homem concreto, modo de produção, classe 

social, são categorias centrais para a análise dos processos de produção do espaço 

geográfico através do trabalho social nas relações contraditórias entre os homens, a 

sociedade e a natureza, visando a transformação: 

É nestes termos que a Geografia hoje se coloca. É nestes termos que seu ensino 

adquire dimensão fundamental no currículo: um ensino que busque junto aos 

alunos uma postura crítica diante da realidade, comprometido com o homem e 
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com a sociedade; não com o homem abstrato, mas com o homem concreto, com 

a sociedade tal qual ela se apresenta, dividida em classes, com conflitos e 

contradições e, que, particularmente, contribua para a sua transformação. (idem, 

p. 20) 

Nas duas propostas curriculares, com pequenas modificações na do 2.o grau, 

coloca-se que “é importante que o trabalho docente tenha a intenção de levar o aluno á 

construção de conceitos, pois é desse modo que se pode chegar a um conhecimento 

concreto, a partir da realidade própria de cada um” (idem, p. 21) e apresenta-se os 

“princípios norteadores do processo de construção de conceitos”. Em tais princípios, 

consideram-se: a realidade como o ponto de partida e de chegada para se obter os 

elementos para pensar o mundo; o estabelecimento de relações entre diferentes aspectos e 

contradições da realidade através da observação, da abstração, da generalização e da 

explicação causal, cujo resultado é um novo conhecimento sobre a realidade pelo qual se 

pode mudar o pensamento, a prática e, portanto, também a realidade. 

Assim, como foi colocado pelo professor Ariovaldo U. Oliveira (1987), procurava-

se na proposta curricular reverter os métodos positivista e neopositivista na abordagem 

geográfica da realidade. Sobre o método dialético e sua aplicação no ensino e a construção 

de conceitos, ainda escreveu: 

O método dialético é inquietante e agitador, pondo em xeque como será esta 

realidade no futuro e refletindo sobre qual será o futuro que queremos? 

Através deste método não se transmite conceito ao aluno, mas a partir da 

realidade concreta de sua vida o conceito vai sendo construído. O conceito é 

fruto de um processo de aprendizado, ou seja, oferece-se à criança condições 

para que ela vá entrando em contato com todos os componentes da realidade 

que interferem no conceito que vai ser estudado e coloca-se a criança o mais 

próxima possível da situação concreta onde o conceito nasce ou aparece. A 

partir daí a descoberta é do aluno, obviamente estimulado pelo professor. 

(OLIVEIRA, 1987, p. 22) 

Pelo exposto até aqui, a prática pedagógica na perspectiva da Geografia Crítica 

pressupõe: o envolvimento do professor com os alunos e com os conteúdos do ensino; o 

compromisso político do professor com o desenvolvimento da consciência crítica dos alunos 

e com a transformação da realidade e da prática através do seu trabalho; que o trabalho 

pedagógico deve se orientar pela realidade concreta em que se insere e para ela se voltar; 

considerar o homem concreto e a sociedade concreta e não tomá-los em abstrato; assumir 

uma compreensão dialética do mundo e ensinar numa visão dialética do mundo e do 

conhecimento; não transmitir conhecimento ou conceitos aos alunos, mas levá-los a 

 9592 



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

construir conhecimento e conceitos; inserir-se no processo de construção de conceitos e de 

construção do saber junto com os alunos; problematizar o futuro e a realidade presente 

abordando-a como totalidade e procurando as causas que explicam suas contradições; 

considerar simultaneamente a realidade próxima e a distante; fundamentar o ensino nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Geografia sobre o espaço geográfico. 

Apesar de predominar a concepção crítico-reprodutivista da escola na maioria 

das publicações sobre ensino e geografia crítica que abordam a relação entre ideologia, 

ensino tradicional, estado nacional e a institucionalização da Geografia7, as propostas da 

geografia crítica para o ensino, coerente com a dialética, consideram a escola também como 

espaço de conflitos, de concepções e interesses antagônicos, onde também estão em jogo 

as forças e as contradições da sociedade capitalista e, portanto, na escola também se 

engendram transformações. 

No entanto, embora se reconheça e se valorize o papel político e social do 

professor e sua relação com os métodos e conteúdos do ensino, entendendo a prática 

pedagógica como prática social, como práxis, ao fazer a crítica radical ao ensino tradicional 

nega a importância da transmissão cultural no processo de ensino-aprendizagem na escola, 

o que seria uma característica e um equívoco do movimento progressista da Educação, 

conforme apontaram Edwards e Mercer: 

Al rechazar el modelo tradicional y hacer hincapié en el desarrollo cognitivo de 

los niños, el movimiento progresivo perdió de vista la importancia de la 

transmisión cultural. Lo que necesitamos es una comprensión de la educación 

como proceso en el que se ayuda y guía a los ninõs hacia una participación 

activa y creativa en su cultura. La ideología tradicional se ocupaba por entero de 

la enseñanza, y la ideología progresiva se ocupa por entero del aprendizaje. Lo 

que precisamos es una nueva síntesis, una síntesis en la que la educación se 

vea como el desarrollo de la comprensión conjunta. (1988, p. 51) 

Por outro lado, se nega a transmissão no ensino e centra-se na construção dos 

conceitos ou do conhecimento pelo aluno, ainda que junto com o professor, é equivocada a 

                                                 
7 O exemplo mais claro da concepção crítico-reprodutivista da escola talvez seja o artigo de José 
William Vesentini (1991), “Geografia crítica e ensino”.  Nesse artigo, publicado originalmente em 1985 
no n.6 da revista Orientação, o professor Vesentini cita Pierre Bordieu e Jean-Claude Passeron para 
afirmar: “É evidente que a escola não produz, mas apenas reproduz as desigualdades sociais; mas sua 
função ideológica parece ser bem mais eficaz que as formas anteriores de legitimar privilégios de 
estamentos ou ordens.” (p. 31). Mais tarde, Vesentini afirmaria que “a escola não é apenas uma 
instituição indispensável para a reprodução do sistema. Ela é também um instrumento de libertação” 
(1999, p. 16). Mas, estranhamente, considera que a escola e o ensino de Geografia precisam se 
ajustar às exigências da terceira revolução industrial para atender às novas necessidades do 
capitalismo, conforme apontou muito bem Sousa Neto (1999). 
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crítica à proposta curricular que afirma ser ela “conteudista”8, característica do ensino 

tradicional. Ao mesmo tempo em que valoriza os conteúdos da Geografia no ensino, 

enfatiza a importância da atividade do aluno na construção de conceitos, chegando mesmo 

a se colocar que é o aluno que descobre o conhecimento, ainda que estimulado pelo 

professor9. A questão é que a proposta curricular centrava o processo de ensino-

aprendizagem na construção de conceitos sem definir claramente um referencial teórico da 

Psicologia para fundamentar o trabalho pedagógico na construção de conceitos. A 

preocupação maior, como já foi exposto, era em estabelecer com os professores a 

concepção dialética e marxista da Geografia e, nesta perspectiva, redefinir os pressupostos 

teórico-metodológicos para o ensino e abordar seus conteúdos através da nova produção 

geográfica sobre o espaço brasileiro e mundial. 

Desde antes da elaboração das propostas curriculares para o ensino de 

Geografia na segunda metade da década de 1980, começava a se difundir os estudos 

realizados por geógrafos brasileiros sobre o ensino de Geografia fundamentados na teoria 

de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem, enfocando especialmente a 

representação do espaço pela criança e o ensino do mapa10. A pioneira nos estudos 

piagetianos sobre o ensino de Geografia, ainda na década de 1970, foi a professora Lívia de 

Oliveira que, segundo Pontuschka (1999, p. 120), “nas décadas de 70 e 80 foi uma das 

poucas a produzir textos ligados à metodologia do ensino de geografia e embasá-los na 

psicologia genética de Piaget. Suas idéias foram divulgadas e discutidas nos cursos da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e em outras instituições do país”. 

A professora Lívia, voltou seus estudos para a geografia da percepção, 

propondo que as investigações geográficas no campo da percepção espacial precisavam se 

fundamentar “na teoria de Piaget, pois é a única que explica a percepção dentro de um 

contexto em que os aspectos perceptivos estão intimamente ligados aos cognitivos para a 

construção do espaço” (OLIVEIRA, 1977, p. 69). Conforme apontou Pinheiro (2003, p. 138): 
                                                 
8 Por exemplo, Diamantino Pereira (1996, p. 50).  
9 As idéias de “não ensinar” e de “aprender por descoberta” são marcantes nas colocações de 
Vesentini (1991, p. 37), que acrescenta um “esvaziamento” da Geografia no ensino: “(...) E se o 
professor não raciocinar em termos de ‘ensinar algo’ e sim de ‘contribuir para desenvolver 
potencialidades’do aluno, ele verá que o conhecimento também é poder, serve para dominar ou 
combater a dominação, e que o educando pode tornar-se co-autor do saber (...)”.  Cabe perguntar 
qual conhecimento, qual saber e que poder, se não se deve pensar em “ensinar algo” (Geografia!), 
pois o conhecimento estaria no “meio”, externo a nós e à ciência, à espera de ser descoberto: “(...) o 
conhecimento a ser alcançado no ensino, na perspectiva da geografia crítica, não se localiza no 
professor ou na ciência a ser ‘ensinada’ ou vulgarizada, e sim no real, no meio onde aluno e professor 
estão situados e é fruto da práxis coletiva dos grupos sociais. Integrar o educando no meio significa 
deixá-lo descobrir que pode tornar-se sujeito na história.”  Essas colocações de Vesentini aparecem 
estranhas no seu texto, pois remetem a uma concepção empirista do conhecimento no ensino que 
não condiz à perspectiva da geografia crítica que ele assume. A referência ao conhecimento como 
produto da práxis coletiva torna suas colocações ainda mais estranhas. 
10 Entre outros, estão: Oliveira (1978); Oliveira e Machado (1980); Cecchet (1982); Cruz (1982); 
Paganelli (1982); Paganelli et. al. (1985); Almeida e Passini (1989). 
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A percepção como referência para as pesquisas educacionais, tem presença 

marcante na UNESP-RC, principalmente pelos estudos realizados e orientados 

por Lívia de Oliveira, sobretudo no campo da construção da noção de espaço e 

das representações cartográficas na criança, no contexto escolar. Basicamente, 

estes estudos apóiam-se na teoria de Piaget, aplicados à Geografia. 

 Na perspectiva da geografia crítica, foi a professora Tomoko Paganelli (1982 e 

1987) que realizou um estudo mais aprofundado sobre o processo de construção dos 

conceitos de espaço e tempo pela criança para uma concepção do espaço como objeto de 

estudo da Geografia que, destacando o aspecto “construtivo” do conhecimento, poderia ser 

empregada no ensino para a construção do espaço geográfico pela criança, partindo da 

“aproximação Marx-Piaget” colocada por David Harvey no livro Justiça Social e Cidade. Mas 

alertava para as diferenças de natureza teórica e filosófica entre o estruturalismo e o 

materialismo histórico e dialético que Harvey não considerava. 

A psicologia genética já vinha exercendo influência na Educação brasileira desde 

a década de 1960 quando, a partir do movimento Escola Nova, com o conhecimento da obra 

de Piaget, começa-se a deslocar o foco dos conteúdos para o aluno como sujeito da 

aprendizagem, segundo Pontuschka (1999). No ensino de Geografia, especificamente, teve 

e ainda tem especial importância a obra “A representação do espaço na criança” em que 

Piaget e Inhelder (1993) apresentam uma série de experimentos pelos quais demonstram 

sua tese sobre o papel da percepção na estruturação do espaço pela criança através do 

estabelecimento das relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas primeiro no 

plano perceptivo e depois no plano representativo. Essa obra tornou-se a principal 

referência para os trabalhos realizados sobre o ensino de Geografia enfocando o ensino e a 

aprendizagem do mapa e de noções, habilidades e conceitos espaciais. Foi nesta obra que 

também fundamentei minha dissertação de mestrado sobre a noção de curva de nível no 

ensino da carta topográfica com uma maquete do relevo11. Difundiu-se e aceitou-se o 

construtivismo piagetiano como fundamento psicológico para o trabalho pedagógico no 

processo de construção de conceitos no ensino de Geografia na perspectiva marxista. 

Assim, no início da década de 1990 estudávamos as propostas curriculares da CENP/SEE 

de São Paulo e Piaget, pois para superar o ensino tradicional de uma geografia tradicional 

era preciso uma abordagem do processo de ensino-aprendizagem que privilegiasse a 

atividade do aluno como sujeito na construção do conhecimento, a realidade imediata do 

aluno, o “concreto” e a reflexão para a formação do sujeito crítico e autônomo. Mas me 

intrigava o fato de Piaget ser praticamente uma unanimidade na Geografia, aceito e citado 

ou não questionado por geógrafos que, na Geografia, se filiavam a correntes filosóficas tão 

distintas e mesmo opostas. 

                                                 
11 Miranda, 2001. 
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Em pesquisa que realizou sobre a produção acadêmica sobre o ensino de 

Geografia nos programas de pós-gradução no Brasil, Antonio Carlos Pinheiro (2003, p. 154-

155) observa que: 

Na década de 90, os estudos sobre formação de conceitos, apóiam-se em bases 

teórico-metodológicas educativas, como o sócio-construtivismo de Vygotsky. Os 

estudiosos alinhados à Geografia Crítica, passam a considerar a teoria de 

Vygotsky mais apropriada para fundamentar seus estudos. A formação de 

conceitos no processo de ensino-aprendizagem tem sido uma preocupação entre 

os educadores, sobretudo na perspectiva do sócio-construtivismo. 

Para se avançar, considerando a trajetória percorrida, as questões que me 

coloco aqui e que acredito que precisam ser consideradas nos esforços pela constituição de 

uma geografia escolar crítica, são: Qual teoria da Psicologia, a de Piaget ou a de Vigotski, é 

mais apropriada para fundamentar o ensino na perspectiva da geografia crítica? O que pode 

significar, em termos políticos e ideológicos, estabelecer os fundamentos psicológicos de 

meu trabalho pedagógico na teoria de Piaget ou na de Vigotski? Haveria diferença 

significativa entre elas que justificasse a opção por uma ou por outra? Seria possível ou 

necessário conciliar de modo coerente em meu trabalho pedagógico essas duas 

perspectivas como convergentes ou complementares? 

Entre Deus e o Diabo? 

O chamado “debate Piaget-Vigotski” está se enriquecendo com as contribuições 

das análises marxistas das concepções filosófico-epistemológicas feitas por pesquisadores 

brasileiros, como Newton Duarte (1998; 2000 e 2001a). No entanto, esse debate parece que 

ainda não ecoou entre os geógrafos envolvidos com o ensino. Antes porém, digo crer que a 

pior situação seria a de nos colocarmos como tendo que optar entre Deus e o Diabo, 

divinizando ou diabolizando Piaget ou Vigotski e seus seguidores. Por outro lado, não 

podemos mais ignorar a crítica ao modelo piagetiano no ensino. Trata-se de buscar ampliar 

o conhecimento e as possibilidades para o ensino de Geografia, assumindo uma postura 

crítica e ao mesmo tempo aberta às diferentes contribuições teóricas para, então, submetê-

las à análise e fazermos nossas opções de forma consciente e coerente com nossa 

ideologia e com a prática pedagógica que queremos. É com esse propósito que, tendo 

assumido os pressupostos teórico-metodológicos piagetianos para minha prática 

pedagógica, venho revendo esses pressupostos para contrapô-los aos de Vigotski e à 

prática pedagógica na perspectiva marxista e dialética da Geografia. 

Na teoria piagetiana, o indivíduo aprende para adaptar-se intelectualmente à 

realidade externa, ao meio físico e social. Para compreender o que ocorre na realidade 

externa e interagir com esta, o indivíduo precisa organizá-la em sua mente, construindo 
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esquemas mentais para abordar e assimilar a realidade. Se uma situação não pode ser 

assimilada pelos esquemas já disponíveis na sua estrutura cognitiva, o sujeito de 

desequilibra e, para reequilibrar-se, ou desiste ou precisa modificar seus esquemas para 

adaptar-se à situação nova, quando ocorre o que Piaget chamou de acomodação dos 

esquemas de assimilação. 

Na interação sujeito-objeto, a assimilação corresponde à ação do sujeito sobe o 

objeto, impondo-se a este e incorporando-o aos seus esquemas; na acomodação é o objeto 

da realidade externa que se impõe ao sujeito, que acomoda seus esquemas ao objeto. O 

estado de adaptação intelectual do indivíduo se traduz no equilíbrio entre assimilação e 

acomodação, que atuam durante toda a vida e se colocam em movimento sempre que o 

sujeito precisa mobilizar seus esquemas mentais para responder às pressões do ambiente e 

alcançar novamente o estado de equilíbrio/adaptação. As reequilibrações e reestruturações 

sucessivas por assimilações e acomodações das estruturas cognitivas do sujeito resultam 

no seu processo de desenvolvimento mental. Assim, o desenvolvimento mental pode ser 

entendido como uma construção do sujeito que busca alcançar formas de 

adaptação/equilíbrio sempre mais eficientes e de modo coerente com sua organização 

mental. Essa organização mental se modifica quando o indivíduo constrói estruturas 

cognitivas e desenvolve modos de funcionamento dessas estruturas que lhes asseguram a 

conquista de novas e melhores formas de compreender e interagir com a realidade, ou seja, 

formas superiores de equilíbrio/adaptação, cujo desenvolvimento tende para uma forma 

superior final, que é o pensamento operacional formal alcançado na adolescência e que se 

torna o raciocínio lógico do adulto. 

Para alcançar o pensamento operatório formal é necessário um longo período de 

tempo, desde o nascimento até a adolescência, num processo que evolui por etapas 

sucessivas, passando por quatro grandes períodos (sensório-motor, pré-operacional, 

operacional concreto e operacional formal) que comportam vários estádios e estes se 

dividem em sub-estádios. Apesar de ter identificado as idades médias aproximadas de cada 

período, Piaget diz que elas são variáveis, pois não depende apenas da maturação do 

indivíduo, mas também da experiência anterior e do meio social, “que pode acelerar ou 

retardar o aparecimento de um estágio, ou mesmo impedir sua manifestação” (1973, p. 

50)12. Em suas entrevistas para Jean-Claude Bringuier (1978), Piaget coloca que o 

fundamental das fases do desenvolvimento mental é a ordem, a seqüência, “que é a mesma 

porque cada fase é necessária à seguinte. É uma ordem seqüencial, como se diz” (p. 41). 

Considera o desenvolvimento cognitivo tal como o desenvolvimento do organismo de 

qualquer espécie, sendo que a diferença entre o desenvolvimento do organismo e do 

                                                 
12 Esses três últimos parágrafos são trechos selecionados, com pequenas modificações, de minha 
dissertação de mestrado (MIRANDA, 2001, cap. 2). 
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pensamento seria “uma diferença de classe” e “nunca de natureza”: 

E as fases embriológicas são seqüenciais, no sentido de que cada uma é 

necessária ao aparecimento da seguinte. E supõe a precedente. Sendo assim, 

não se pode saltar uma etapa. Pois bem, isto eu creio que encontramos nas 

fases do desenvolvimento das funções cognitivas da inteligência. (PIAGET, apud 

BRINGUER, 1978, p. 57) 

Das colocações acima, principalmente nas afirmações de Piaget a Bringuier, 

pode-se notar que suas concepções de homem e de desenvolvimento cognitivo são 

essencialmente biológicas. No modelo piagetiano, o homem, tal como qualquer organismo 

vivo, é dotado de duas funções básicas, adaptação e organização, herdadas biologicamente 

e que consistem nos modos de interação do indivíduo com o meio, buscando o equilíbrio 

num processo dinâmico e auto-regulável entre assimilação e acomodação, que Piaget 

chama processo de equilibração. Em seu modelo biológico, a inteligência é uma adaptação 

ao meio e o conhecimento é assimilação de um dado externo às estruturas do sujeito, as 

quais se desenvolvem a partir dos mecanismos sensório-motores com que o indivíduo 

nasce, dando origem a novas estruturas que o sujeito constrói para conhecer e adaptar-se 

às situações impostas pelo meio. 

Considerando a concepção de sociedade como coletividade ou agrupamento de 

indivíduos na teoria de Piaget, que estabelece uma identidade entre a sociedade humana e 

os grupamentos animais, Lígia Regina Klein (2000) identifica na raiz da teoria piagetiana 

uma concepção de realidade que desconsidera o processo histórico para fundar-se na 

biologia: “Sua teoria constitui uma concepção materialista cujos fundamentos são extraídos 

das ciências naturais – de caráter evolucionista – com a conseqüente abstração da história. 

A teoria piagetiana se identifica, portanto, com o que Marx denomina materialismo abstrato” 

(p. 71). 

Importante lembrar aqui que dentre as principais críticas que se fez e se faz à 

geografia tradicional positivista no ensino é justamente à concepção naturalizante do 

homem e do social, ao caráter acrítico, a-histórico e abstrato: 

A ênfase dada aos elementos físicos, carregando no aspecto meramente 

descritivo, acaba por determinar a hegemonia da abstração. Seguindo por este 

caminho, a geografia ignora os inúmeros problemas sociais do mundo 

circundante e privilegia situações gerais e abstratas que pouco dizem de si 

mesmas. (...) 

Este saber transmitido pela geografia tradicional elimina o raciocínio e a 

compreensão e leva à mera listagem de conteúdos dispostos numa ordem 
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enciclopédica linear que, mais uma vez, evidencia uma precedência do natural 

sobre o social, para que o social seja visto como natural. Assim, conteúdos 

provenientes das ciências naturais e das ciências sociais se justapõem 

obedecendo a uma seqüência bastante rígida que prioriza os elementos da 

natureza. Sem discutir ou aprofundar as formas de apropriação desta natureza, o 

ensino de geografia torna-se acrítico e a-histórico. (PEREIRA, 1999, p. 30-31) 

A definição do desenvolvimento mental como uma seqüência de fases que se 

sucedem sempre na mesma ordem, cada uma pressupondo sua precedente, o que não 

admite saltar uma etapa, subordina a aprendizagem ao desenvolvimento, uma vez que a 

teoria considera que cada fase corresponde a uma determinada estrutura do pensamento e 

um conhecimento novo só é assimilado a uma estrutura existente. Isso significa que, 

aplicada a teoria ao processo de ensino-aprendizagem na escola, o ensino deve adaptar-se 

ao estágio de desenvolvimento atual do aluno e, mesmo reconhecendo uma relação 

dialética entre desenvolvimento e aprendizagem, “é inútil e inclusive contraproducente 

querer forçar o desenvolvimento mediante a instrução. As fases de desenvolvimento têm um 

ritmo de maturação próprio e é um valor pedagógico o respeito à evolução espontânea” 

(GÓMEZ, 1998, p. 54). A isto se acrescenta a secundarização e mesmo a negação da 

importância dos conteúdos no ensino, da transmissão do conhecimento sistematizado e 

específico da disciplina, para centrar-se no desenvolvimento das capacidades operatórias 

formais e no “aprender a aprender”. Talvez tenhamos aí uma possível fonte do “retardo 

desnecessário” no ensino de Geografia apontado por Jaime Tadeu Oliva (1999), cabendo 

também aqui, com outro sentido, essa sua colocação: “Pobre pedagogia que começa por 

subestimar o potencial de aprendizagem das pessoas e suas necessidades” (p. 40). 

Embora Piaget considere que o meio social “pode acelerar ou retardar o 

aparecimento de um estágio [do desenvolvimento mental], ou mesmo impedir sua 

manifestação” (1973, p. 50), isto não se refere ao ensino, à ação deliberada e intencional do 

adulto para intervir nos processos de pensamento da criança, promover aprendizagens e o 

desenvolvimento. Refere-se às influências das condições externas existentes para a 

experimentação espontânea pela criança nas suas interações com o meio. É o que se 

depreende da idéia dos estágios do desenvolvimento como uma ordem seqüencial a ser 

respeitada e o que fica claro nesta afirmação de Piaget: “Cada vez que ensinamos algo à 

criança, impedimos que o descubra por si mesma” (apud GÓMEZ, 1998, p. 54). Eis também 

aí, explícita, sua “concepção negativa sobre o ato de ensinar” apontada por Newton Duarte 

(1998). 

Vigotski (1998 e 2001), abordando a questão da relação entre desenvolvimento 

e aprendizagem, classifica a teoria de Piaget entre aquelas que partem do pressuposto de 

que esses processos são independentes: 
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Segundo estas teorias, a aprendizagem é um processo puramente exterior, 

paralelo, de certa forma, ao processo de desenvolvimento da criança, mas que 

não participa ativamente neste e não o modifica absolutamente: a aprendizagem 

utiliza os resultados do desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu curso e 

de mudar a sua direção. (1998, p. 103) 

Tomando os estudos de Piaget em particular, Vigotski coloca que era uma 

questão de método a preocupação do pesquisador suíço em procurar, sistematicamente, 

evitar a possibilidade de a criança recorrer a experiências e conhecimentos prévios para 

responder às perguntas e realizar as tarefas que lhe eram apresentadas nos experimentos, 

“para poder estudar as tendências do seu pensamento de uma forma pura, absolutamente 

independente dos seus conhecimentos, da sua experiência e da sua cultura” (1998, p. 104). 

Isso nos indica que precisamos considerar os resultados teóricos das pesquisas piagetianas 

dentro dos limites do método empregado e do contexto dos experimentos em laboratório, 

em condições muito diferentes daquelas que encontramos nas situações do cotidiano e da 

sala de aula, caracterizadas pela complexidade dos processos de ensino-aprendizagem e 

pelas interações e trocas entre os diferentes sujeitos que conhecem, produzem, reproduzem 

e compartilham conhecimentos mediados pela cultura, justamente o que Piaget procurou 

controlar/eliminar com seu método nos experimentos realizados. 

Para Vigotski, desenvolvimento e aprendizagem não se confundem, não são 

independentes e nem seguem caminhos paralelos, mas estão inter-relacionados. Na sua 

teoria, ao contrário da piagetiana, o desenvolvimento é que segue a aprendizagem, e não o 

inverso. Vigotski enfatiza a importância do ensino e da aprendizagem escolar para fazer 

avançar o desenvolvimento geral da criança, colocando que o ensino deve se voltar para o 

desenvolvimento futuro e orientar-se pelo que ainda está em processo de formação no 

desenvolvimento intelectual da criança, e não para o que já se efetivou. Assim, o ensino 

promove o desenvolvimento intelectual da criança quando exige dela capacidades que ainda 

não desenvolveu mas que está desenvolvendo. Vigotski propõe outra compreensão do nível 

do desenvolvimento mental da criança, ampliando-o para além do nível já alcançado, 

quando, até então, o nível do desenvolvimento mental era definido apenas pelo que a 

criança era capaz de realizar de forma independente, o que se verificava através de testes e 

se tomava como limite para o ensino. 

O desenvolvimento mental para Vigotski compreende dois níveis: o nível do 

desenvolvimento atual (ou efetivo, ou real), que corresponde às funções já desenvolvidas, 

às aprendizagens já realizadas, capacidades já alcançadas, tarefas que a criança já é capaz 

de realizar sozinha; e a zona de desenvolvimento imediato (ou potencial, ou proximal, ou 
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próximo)13, que corresponde às funções que ainda estão em processo de formação, às 

tarefas que a criança ainda não domina, mas pode realizá-las com ajuda de outra pessoa 

mais experiente e capaz e, assim, aprender pela atividade imitativa. Portanto, a zona de 

desenvolvimento imediato (ZDI) indica os rumos do desenvolvimento, pois no futuro 

imediato a criança será capaz de realizar sozinha o que antes realizava com ajuda de 

outros. O ensino-aprendizado na escola cria ZDI e põe em movimento processos internos de 

desenvolvimento que não seriam acionados espontaneamente. O ensino, atuando na ZDI, 

proporciona novas aprendizagens, transforma o desenvolvimento imediato ou potencial em 

desenvolvimento real e cria nova ZDI, provocando o desenvolvimento. 

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é ineficaz 

do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não é capaz de dirigir o 

processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. A teoria do âmbito de 

desenvolvimento potencial origina uma fórmula que contradiz exatamente a 

orientação tradicional: o único bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2001, p. 114, grifo no original) 

O conceito de ZDI, conforme colocou o próprio Vigotski, atribui um outro valor ao 

papel da imitação no aprendizado e no desenvolvimento mental. A atividade imitativa 

assume importância para as aprendizagens e capacidades ainda não alcançadas pela 

criança mas que já se encontram em sua ZDI, em processo de desenvolvimento, e por isso 

ela é capaz de aprender imitando os adultos ou colegas. Mas o sujeito não é capaz de imitar 

e aprender o que já não está presente no seu desenvolvimento imediato. Referindo-se aos 

experimentos realizados por Kohler para verificar o que os macacos poderiam imitar, 

Vigotski coloca que os animais não podem aprender ou serem ensinados, no sentido 

humano, por imitação e nem desenvolver seu intelecto porque não possuem zona de 

desenvolvimento proximal, acrescentando que “o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daquelas que as cercam” (1998, p. 115). 

A “natureza social específica” a que se refere Vigotski na citação acima é a 

natureza sócio-histórica do homem na concepção do materialismo histórico e dialético, no 

qual está alicerçada a psicologia histórico-cultural desenvolvida por Lev Vigotski e outros 

psicólogos russos como Alexis Leontiev e Alexander Luria. 

                                                 
13 Nas publicações brasileiras aparecem esses termos. No prólogo à obra A construção do pensamento 
e da linguagem (VIGOTSKI, 2001), com texto integral traduzido diretamente do idioma russo, o 
tradutor Paulo Bezerra explica que a tradução mais adequada do termo empregado por Vigotski é 
“imediato”, correspondendo ao que está mais próximo, “proximíssimo”. Assim, o conceito vigotskiano 
que entre nós ficou conhecido como zona de desenvolvimento proximal seria, na tradução de Paulo 
Bezerra,  zona de desenvolvimento imediato. Nesse prólogo, o tradutor interpreta esse conceito de 
Vigotski de forma equivocada, tomando-o como nível de desenvolvimento atual (ou efetivo), conforme 
apontou Newton Duarte (2001b, prefácio à 3.a edição). 
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Baseado na abordagem materialista dialética da análise da história humana, 

acredito que o comportamento humano difere qualitativamente do 

comportamento animal, na mesma extensão em que diferem a adaptabilidade e 

desenvolvimento dos animais. O desenvolvimento psicológico dos homens é 

parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser 

entendido. (...) 

A abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre o homem, afirma 

que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das mudanças 

provocadas, novas condições naturais para sua existência. (VIGOTSKI, 1998, p. 

172) 

Dessa perspectiva, Vigotski concebe o desenvolvimento cognitivo e o processo 

de ensino-aprendizagem não como continuidade ou extensão do biológico, regidos e 

limitados por leis da evolução natural, mas como processos essencialmente humanos, ou 

seja, que se constituem nas e pelas relações sociais produzidas historicamente pelos 

homens. Se ao transformar a natureza para controlá-la e não mais se submeter à ela o 

homem altera a sua própria natureza, se diferenciando dos animais, no campo psicológico o 

homem também desenvolve meios para superar os limites naturais/biológicos de sua mente 

nas atividades psicológicas de acordo com as necessidades colocadas pelas atividades 

humanas e pelas relações sociais estabelecidas tanto na história da espécie (filogênese) 

como na história do indivíduo (ontogênese). Para isso, assume importância fundamental a 

capacidade desenvolvida pelo homem de criar e empregar instrumentos e signos como 

elementos auxiliares das atividades psicológicas na sua relação com o mundo. Com isso, a 

relação entre sujeito e objeto também deixa de ser uma relação direta para se tornar uma 

relação socialmente mediada, uma vez que os instrumentos, signos, significados, conceitos, 

crenças, atitudes, valores, são produzidos e compartilhados pelos homens nas relações que 

estabelecem entre si e com o mundo, integrando portanto a cultura do grupo social, 

entendida não como algo estático ou acabado, mas se fazendo pela e na história. 

Assim, para a psicologia histórico-cultural o indivíduo aprende, desenvolve o 

pensamento e se humaniza apropriando-se individualmente das formas culturais de 

comportamento do seu meio social, entendendo o desenvolvimento cognitivo como parte do 

desenvolvimento cultural da criança. Daí a valorização e a importância do ensino e da 

aprendizagem no processo educativo como transmissão cultural e apropriação da 

experiência acumulada pelo gênero humano e do conhecimento produzido historicamente e 

socialmente existente. A apropriação individual das formas culturais de comportamento 

mediado ocorre através do processo de internalização das funções psicológicas 
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superiores14, que se originam nas relações reais entre as pessoas, aparecendo primeiro no 

nível social, entre os indivíduos (interpsicológica), e depois no interior da criança 

(intrapsicológica). Nesse processo, assume grande importância a intersubjetividade e a 

função da linguagem como sistema simbólico que se desenvolve nas relações entre os 

homens pela necessidade da comunicação, possibilita a construção de significados 

compartilhados e a elaboração conceitual que se constitui numa forma de organizar a 

complexidade do real através do pensamento generalizante: “É essa função de pensamento 

generalizante que torna a linguagem um instrumento do pensamento: a linguagem fornece 

os conceitos e as formas de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito 

e o objeto de conhecimento” (OLIVEIRA, 1993, P. 43). 

Um aspecto importante da atividade humana analisado por Vigotski (1996) e de 

interesse para o processo de ensino-aprendizagem e para a abordagem do conhecimento 

como produção sócio-histórica é a imaginação criadora do homem. Pela atividade da 

imaginação criadora, o homem seleciona e retira elementos da realidade conceituada, os 

reelabora, os modifica, os recombina pelo pensamento e os converte em uma nova 

composição, produto da sua imaginação. A imaginação criadora realiza um ciclo completo 

quando o homem dá à sua criação existência real no mundo e a mesma passa a influenciar 

e modificar a realidade. Desse modo, imaginação e realidade não são antagônicas, mas 

compõem uma relação dialética na atividade criadora do homem. Um desenho, um conto 

infantil, uma teoria, uma máquina, uma obra de arte, um instrumento, são produtos da 

imaginação criadora do homem, que é historicamente situada e dependente das condições 

existentes, daquilo que já se alcançou para apoiar-se, mesmo no âmbito da ciência e da 

técnica, contendo, portanto, sempre um componente social. Através das suas criações e do 

conhecimento produzido, que nunca é absolutamente individual, os homens transformam a 

realidade e a si mesmos. 

E agora, como fica a geografia crítica na escola? 

A teoria de Piaget apresenta-se como um modelo epistemológico interacionista 

em oposição aos modelos empirista e inatista, os quais se caracterizam, em maior ou menor 

grau nas diferentes teorias do conhecimento, por uma pré-formação: no empirismo a pré-

formação é exógena (externa ao sujeito) e o conhecimento reside no objeto (objetivismo) e 

depende da experiência empírica do sujeito com o mesmo para conhecê-lo; no inatismo a 

pré-formação é endógena e o conhecimento está no sujeito (subjetivismo); enquanto que na 

                                                 
14 Funções ou processos psicológicos tipicamente humanos, como atenção, vontade, linguagem, 
pensamento, percepção, consciência e memória que se desenvolvem como atividades mediadas por 
signos nas relações do indivíduo com o meio e que pela complexidade dos mecanismos psicológicos 
envolvidos se diferenciam dos processos e funções elementares, como as ações reflexas e 
automatizadas e as associações simples nas relações diretas (não mediadas) do tipo estímulo-
resposta. 
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teoria piagetiana o conhecimento é construído na interação entre sujeito e objeto 

(MIZUKAMI, 1986). No entanto, esses três modelos têm em comum o caráter acrítico e a-

histórico que naturaliza o homem e o social, conforme aponta Duarte (1998, p. 97), 

acrescentando que: “Para a Escola de Vigotski, mais importante do que apenas superar os 

unilateralismos na análise da relação sujeito-objeto, era buscar compreender as 

especificidades dessa relação quando sujeito e objeto são históricos e quando a relação 

entre eles também é histórica”. 

O interacionismo piagetiano é o principal referencial teórico da concepção 

construtivista do ensino e da aprendizagem escolar tal como definida por Coll e Solé (1998, 

p. 10), marcada pelo ecletismo e pela qual seria possível e desejável conciliar aspectos 

parciais das teorias de Piaget, Vigotski, Ausubel, entre outras contribuições teóricas “cujo 

denominador comum é constituído por um acordo em torno dos princípios construtivistas”. 

Na concepção do construtivismo e no discurso pedagógico sobre o mesmo, a teoria de 

Vigotski, referida como sócio-construtivista ou sócio-interacionista, complementaria a de 

Piaget acrescentando-lhe os aspectos sociais que lhe faltam. No entanto, a psicologia 

histórico-cultural de Vigotski, Luria e Leontiev, alicerçada nas concepções filosófico-

epistemológicas do materialismo histórico e dialético, como se viu, opõe-se à concepção 

acrítica e a-histórica da concepção piagetina do desenvolvimento, da aprendizagem e do 

conhecimento, refletindo a preocupação sistemática de Piaget em formular uma teoria que 

fosse filosoficamente neutra e pudesse ser empregada por todos, tomando a objetividade 

pela neutralidade e aproximando-se do positivismo, também demonstrado por Duarte 

(2001a). O autor considera que a psicologia genética de Piaget que é sócio-interacionista e 

que a caracterização da psicologia vigotskiana como “interacionista” ou “construtivista” é um 

artifício ideológico na tentativa de descaracterizá-la enquanto concepção marxista e dialética 

da psicologia humana e aproximá-la da psicologia piagetina através do modelo de interação 

entre organismo e meio. 

A idéia de adaptação ao meio, a concepção de sociedade como agrupamento de 

indivíduos e o conhecimento como uma construção pessoal do indivíduo que, naturalmente, 

evoluiria rumo ao pensamento científico entendido como o pensamento lógico-formal sem, 

contudo, nunca alcançar plenamente o objeto de conhecimento, mas apenas dele se 

aproximando sucessivamente (KLEIN, 2000), atenderia bem às ideologias neoliberal e pós-

moderna na Educação. A adoção do construtivismo nas reformas educacionais em vários 

países do mundo, inclusive o Brasil com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e a 

política de formação de professores, faria parte do projeto político-ideológico do 
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neoliberalismo para manter a hegemonia liberal-burguesa na Educação15. Assim, o 

construtivismo, tendo no interacionismo piagetiano sua principal referência teórica e 

legitimação científica da psicologia experimental, corresponderia hoje a uma concepção 

mais conservadora do que progressista da Educação. Seria o velho travestido de novo. 

Mizukami (1986, p. 111) já apontava as relações entre a Escola Nova centrada na atividade 

do aluno e no aprender a aprender; o cognitivismo piagetiano centrado no desenvolvimento 

das operações mentais às quais, pelo determinismo biológico, chegaria o aluno desde que 

em condições normais do funcionamento psíquico e que solicitado pelo ambiente; e a visão 

liberal da Educação que traz a idéia de que o desenvolvimento pleno é atingido pelo mérito 

individual. Isto dito há quase vinte anos atrás. 

O professor Ariovaldo U. de Oliveira (1999) na análise rigorosa, crítica e de 

conjunto que fez dos PCNs de Geografia para o ensino fundamental, colocou em relação à 

concepção de Geografia, ou a falta dela que, “ao que se saiba, o ecletismo revela mais a 

ausência do que a presença de uma concepção filosófica” (p. 50) e que o tratamento 

teórico-conceitual é um “verdadeiro samba do crioulo doido” (p. 62). Apontando a concepção 

subjetivista da fenomenologia na Geografia dos PCNs, o professor Ariovaldo a identificou 

como objetivo ideológico dos PCNs a apresentação aos professores de uma concepção de 

Geografia “capaz de quebrar a visão de totalidade que a concepção dialética trouxe para o 

interior do pensamento geográfico” que “possibilita ao sujeito pensar o mundo em que vive e 

a sua superação”, substituindo-a pela visão de sociedade como “uma reunião de indivíduos, 

e não a união contraditória de classes sociais em luta” e formar “cidadãos que apenas se 

enxerguem como indivíduos, não conseguindo, portanto, enxergarem-se como classe” (p. 

54). O objetivo maior seria combater a concepção marxista e dialética da Geografia, de 

acordo com a ideologia neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Qualquer 

semelhança entre essas conclusões e a crítica marxista ao construtivismo-interacionismo na 

Educação não é mera coincidência. 

O professor Ariovaldo, centrando sua análise no volume dos PCNs de Geografia 

para o ensino fundamental, não identificou uma concepção pedagógica explícita no 

documento, mas apenas uma concepção implícita “que adota uma visão conteudista e 

individualista”, afirmando que “os autores [dos PCNs] ignoraram a necessidade premente de 

mostrar uma concepção pedagógica” (idem, p. 63) e reafirmando a pedagogia de Paulo 

Freire como opção ideológica para uma Educação crítica e transformadora. No entanto, os 

PCNs têm uma concepção explícita de ensino e de aprendizagem que, de fato, não aparece 

no volume específico de Geografia. Essa concepção é explicitada em outro volume da obra, 

na “Introdução aos PCNs” (BRASIL, 1998, p.71), que corresponde à concepção de ensino e 
                                                 
15 Sobre a relação entre construtivismo e neoliberalismo nos PCNs e nas reformas educacionais, ver o 
excelente artigo de Alessandra Arce (2001). Sobre a relação entre construtivismo e pós-modernismo 
ver o capítulo escrito por Newton Duarte (2000) no livro por ele organizado. 
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de aprendizagem adotada nos PCNs para todas as áreas/disciplinas. A concepção que 

aparece no texto principal e mais explicitamente na longa nota de rodapé é o construtivismo, 

cujo “marco de referência está delimitado pelo que se pode denominar de ‘enfoques 

cognitivos’, no sentido amplo”. Dentre esses “enfoques cognitivos” destaca: a psicologia 

genética de Piaget; a “teoria da atividade, nas formulações de Vygotsky, Luria e Leontiev e 

colaboradores, em particular no que se refere à maneira de entender as relações entre 

aprendizagem e desenvolvimento e a importância conferida aos processos de relação 

interpessoal”; trabalhos como os de M. Cole e colaboradores no campo da psicologia 

cultural; e a teoria da aprendizagem verbal significativa de David Ausubel. “O núcleo central 

da integração de todas essas contribuições refere-se ao reconhecimento da importância da 

atividade mental construtiva nos processo de aquisição do conhecimento. Daí o termo 

construtivismo, denominando esta convergência”. 

Sendo assim, talvez não possamos acusar de incoerência os autores dos PCNs 

de Geografia no que se refere às “concepções filosóficas” de Geografia, ensino e 

aprendizagem, pois entre elas se mantém o mesmo compasso do “samba do crioulo doido” 

e a mesma preocupação com o “perigo” do marxismo e da dialética, manifestada no cuidado 

em se tomar apenas e “em particular” dois aspectos da teoria da atividade, desconsiderando 

a teoria como um todo e desvinculando-a da psicologia histórico-cultural e do marxismo. A 

coerência está em selecionar de cada teoria o que serve ao interesse político de despolitizar 

o ensino e apresentar uma proposta aparentemente também apolítica e legitimada pelas 

teorias que foram retalhadas. 

Tendo partido da opção pela geografia crítica e pelo construtivismo-

interacionismo de Piaget no ensino que, pensando com e como outros, considerávamos 

uma abordagem progressista do processo de ensino-aprendizagem, no caminho percorrido 

até o momento meu pensamento foi mudando, fui mudando meu pensamento e estou 

mudando. Hoje penso que a concepção marxista e dialética da geografia crítica se conflita 

ideologicamente com Piaget e este com Vigotski. A diferença fundamental e mais importante 

é justamente o materialismo histórico e dialético em Vigotski e a concepção acrítica e a-

histórica em Piaget. Já não vejo mais como e nem porque sustentar aquela posição anterior. 

Se o processo é dialético, como é, então o caminho é a superação. Se a teoria piagetiana 

continua e talvez ainda continue por algum tempo influenciando o ensino de Geografia e a 

Educação brasileira em geral – principalmente com o novo impulso dado ao construtivismo 

pelas reformas educacionais neoliberais – por outro lado, ela já gerou seus contrários, o que 

a geografia crítica não pode ignorar se quer se construir também como geografia escolar. E 

penso que é a psicologia histórico-cultural que pode lhe oferecer os fundamentos 

psicológicos mais coerentes e consistentes para a prática pedagógica crítica e 

transformadora. 
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