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I. A COMPREENSÃO DAS IDÉIAS DA PESQUISA ENTRE O PROFESSOR-
PESQUISADOR E O ESTUDANTE-INTERLOCUTOR. 

 No plano das idéias emergem inquietações para compreender o processo que 

conduz à construção do conhecimento, a partir da percepção do eu e do outro na 

construção do nós, tendo como eixo principal a realidade e o cotidiano vivenciado no dia-a-

dia na convivência das pessoas. 

 Estas inquietações da construção do conhecimento se fazem presente porque o 

mundo existente não foi concebido, apenas visto e não compreendido pelo outro. Então se 

faz necessário perceber o mundo, e como este foi e está sendo construído, para poder 

compreender as relações sociais, econômicas e culturais, dando assim significado e sentido 

ao próprio mundo, a partir das possibilidades expostas pelo eu. 

 Estas reflexões iniciais conduzem ao diálogo da construção do eu (professor) na 

relação com o outro (estudante) procurando encontrar um eixo que possibilite um 

relacionamento objetivo dentro do processo ensino aprendizagem, tendo a sala de aula 

como um objeto de pesquisa, onde há de se realizar um trabalho de percepção das 

diferenças existentes entre os indivíduos que compõe o espaço da produção de 

conhecimento, e que através desta relação de percepção possa ver no estudante um 

interlocutor, como sujeito do processo da construção do conhecimento, tendo o cuidado 

para respeitar o espaço do outro e não maltratá-lo, porque... 

Não há trabalho de campo que não vise ao encontro com um 

outro, que não busque um interlocutor. Também não há escrita de 

pesquisa que não se coloque o problema do lugar da palavra do 

outro no texto. Esta questão pode, evidentemente, ser evacuada. 

Pode-se, utilizar métodos ou convenções de escrita que ignorem 

ou que esqueçam que, do outro lado, há um sujeito que fala e 

produz texto tanto quanto o pesquisador que o estuda. Pode-se, 
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ao contrário, tentar dar conta dessa presença outra,desse 

estranho encontrado ou desencontrado na pesquisa.Nesse caso, 

os métodos, as técnicas e a própria escrita podem ser 

questionados de modo mais rico e crítico. Porém, tanto nesse caso 

como no outro, da maneira como a pesquisa trata ou maltrata a 

questão da relação com o outro, dependem certos efeitos de 

conhecimento. (Maria Amorim, 2001, p.16). 

 Fica claro como o pesquisador, neste caso o professor (o eu), deve se comportar na 

pesquisa, para não cometer erros diante do seu interlocutor (o estudante), agindo de forma 

que permita o outro também conceber o conhecimento que vai estar sendo produzido e que 

este se sinta sujeito do processo e não um simples objeto de observação, já que passam ter 

a sala de aula como um laboratório da construção do conhecimento, onde ambos se 

relacionam nas discussões e trocas de idéias. 

 Logo, fica evidente que para compreender o eu e outro, a partir do ensino de 

Geografia, é preciso criar possibilidades dentro do processo ensino-aprendizagem, ou seja, 

abrir meios de relacionamentos na sala de aula no processo de construção do 

conhecimento, tendo a sala como um espaço histórico ou espaço vivido, onde se manifesta 

o cotidiano escolar. 

 Este contato do professor como pesquisador, implica em um novo olhar e não um 

olhar unilateral, caso contrário não será permitido a participação do principal sujeito no 

processo de construção do conhecimento, o estudante, ficando como está descrito nas 

proposições de Amorim (2001, p.12) quando vai à favela da Rocinha realizar um trabalho e 

produz um vídeo a partir do olhar universitário, seu e único, sem deixar o interlocutor se 

expressar como sujeito, onde ficaria registrado, em vídeo, seu testemunho; porém foi 

construído um suporte de trabalho acadêmico que pudesse servir às aulas, aos estágios, às 

apresentações em congresso. Este olhar único, fez silenciar os moradores da comunidade, 

que não tinham nada a dizer porque não representa o olhar deles, mas apenas de quem 

produziu o vídeo. 

 O professor deve agir como agiu Amorim (2001, p.13), quando passa a compreender 

a reação da comunidade ao ser envolvida pelas idéias bakhtinianas, “pelo modo como elas 

se engendram, brotam e florescem na própria análise de textos”. Isto conduz à constatação 

de que é necessário permitir a participação do outro, pois este pensa algo diferente e que 

precisa ser respeitado. Esta situação envolve a questão da alteridade, pois a produção do 

conhecimento não vem de um monólogo, mas de um diálogo, onde tanto o sujeito 

pesquisado e o pesquisador se comunicam e se entendem. 
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 Logo, as idéias apresentadas conduzem a perceber que “[...] o outro aqui é o 

interlocutor do pesquisador. Aquele a quem ele se dirige em situação de campo e de quem 

ele fala em seu texto [...]” (2001, p.22-grifo do autor), por isso, o interlocutor, não pode e não 

deve ser desprezado na pesquisa de campo, e muito menos na produção do resultado do 

trabalho, porque é fundamental para o sucesso da pesquisa. Assim deve ser a relação do 

professor e do estudante, pois estarão construindo o eu e o outro a partir da construção do 

conhecimento dentro das várias experiências feitas em sala de aula, indo desde uma aula 

simples até outra com dinâmicas e práticas de ensino de geografia diferenciada (teatro, 

música, poesia, artes plásticas e literatura de cordel). 

 As lições apresentadas por Amorim a partir da idéias bakhtinianas abrem 

questionamentos: quem sou eu? Como entender o outro? Como ele se comporta? Como 

deve agir? Estas inquietações permitem ao professor-pesquisador construir e se envolver 

mais e mais com seu objeto de pesquisa, ou seja, com suas experiências na sala de aula, 

juntamente com os estudantes, tendo um olhar de dentro - esta aproximação é importante 

para a compreensão do outro-, e se afastando para perceber de fora as transformações que 

ocorreram, em um construir constante do conhecimento, aonde o professor-pesquisador vai 

sendo transformado durante sua narrativa e seu trabalho diferenciado em sala de aula. 

Diante desta perspectiva do eu e do outro, do professor-pesquisador e seu objeto, 

vem às palavras de Maturana (1997, p.34) “[...]. Tudo o que é dito, é dito por um observador 

a outro observador que pode ser ele mesmo [...]”. Isto reafirma a discussão sobre a ação do 

professor-pesquisador em campo, que deve procurar cada vez mais valorizar o seu 

interlocutor, para validar o conhecimento a ser construído. 

Esta valorização apresenta-se nas ações do professor-pesquisador na produção de 

conhecimento, pois tudo está ligado ao seu desejo de obter os resultados dos objetivos 

propostos na pesquisa. Este desejo faz parte dos atos do professor-pesquisador e sua 

responsabilidade não é somente como cientista, mas como pessoa, que compreende e 

trabalha com as diferenças existentes na sala de aula, onde ele está presente na 

manifestação do outro. 

Assim, a construção do conhecimento se faz a partir de uma relação entre o objeto 

da pesquisa e o professor-pesquisador, compreendendo a importância do eu e do outro na 

possibilidade da construção do nós, como alternativa de um fazer constante e sério, 

destacando assim o respeito por si e pelos outros. Dessa forma, está se definindo a base de 

uma produção cientifica mais séria, porque o próprio professor-pesquisador está se 

educando, pois sempre vai ter um tempo para corrigir as falhas e os erros, porque a 

pesquisa passa a ser uma convivência social. 

Quando Maturana (1997, p.47) fala que... 
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[...] ao mesmo tempo que ocorreu essa transformação no modo de 

viver que era conservado, o humano se constitui. O linguajar e o 

emocionar juntos, ou seja, o conversar, passam a constituir o 

modo de viver. As características desse modo de viver nos 

processos de desenvolvimento se tornaram então, parte do modo 

de ser, da ontogenia humana [...] 

procura remeter às transformações que deve passar o professor-pesquisador e também 

como deve mudar a sua linguagem e o seu comportamento em campo (este campo é a sua 

posição e ação na sala de aula). Não chegar como o dono da verdade, mas como um ser 

que está pronto para aprender, para compreender as diferenças e saber conviver com elas. 

Mudar a sua linguagem é ser entendido e ser sabido pelo outro o que se pretende. Assim, o 

professor-pesquisador, passa a ser visto por uma outra ótica de não deixar o interlocutor se 

sentir como um simples objeto que foi usado e depois descartado, mas permite o outro a ser 

sujeito do processo de construção do conhecimento. Logo, o caráter da pesquisa passa a 

ser de um convívio social, onde há uma relação interpessoal. 

No momento em que surge esse questionamento, o professor-pesquisador deve 

procurar encontrar a sua conduta adequada para poder atuar bem na condução de sua 

prática na sala de aula, sempre com a preocupação de se auto-avaliar. Dessa forma, estará 

agindo de maneira ética na pesquisa, pois estará valorizando cada informação adquirida e 

permitindo o estudante-interlocutor (o outro) e se perceber como sujeito. 

Depara-se novamente com a complexidade da pesquisa ou das atividades 

executadas em sala de aula, pois o que se busca é a verdade ou a compreensão do ato de 

atuar em campo, onde o interlocutor (neste caso o estudante) é visto como o outro, partindo 

do respeito e da compreensão do eu. Isto conduz a uma racionalização, bem descrito nas 

palavras de Morin (2003 p.24)... 

[...]. Em nossas sociedades ocidentais estão também presentes 

mitos, magia, religião, inclusive o mito da razão providencial e uma 

religião do progresso. Começamos a nos tornar verdadeiramente 

racionais quando reconhecemos a racionalização até em nossa 

racionalidade e reconhecemos os próprios mitos, entre os quais o 

mito de nossa razão toda-poderosa e do progresso garantido. 

 Assim sendo, o professor-pesquisador deve não agir somente pelo campo da razão, 

mais também perceber que ele é emoção, porém sabendo dosar sua ação para não ser tão 

cético ou superficial demais na condução da pesquisa e na obtenção dos resultados, já que 

o outro vive em uma realidade contraditória apresentada nas diferenças de classes, 

demonstradas no cotidiano do estudante, onde se destaca o lugar onde vive e estuda. 
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 Esta preocupação se faz presente por causa, segundo Morim (2003, p.31) do 

“conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu 

conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e uma necessidade permanente”. 

Então, o conhecimento a ser produzido e produzido deve ser o elo integrador entre o objeto 

da pesquisa e o pesquisador, como princípio e uma necessidade primordial. Isto fortalece o 

ensino de Geografia, já que o espaço geográfico é histórico, porque nele se manifesta a 

mais pura relação social e cultural, estabelecendo uma situação de construção do eu e do 

outro. 

 Ao olhar a evolução humana percebe-se como o homem foi utilizando a pedra como 

arma e como foi transformada-a em outros instrumentos de defesa e de uso doméstico, 

assim como foi transformando e organizando o espaço para um melhor viver, tudo a partir 

de observações de fenômenos naturais, porque sempre esteve voltado para idéias 

criadoras, que permitiu experimentar constantemente, num ir e vir, tornando seus atos mais 

eficientes. Dentro desta perspectiva, encontra-se o professor-pesquisador como um ser 

inquieto na produção do conhecimento a partir da condução de sua pesquisa. Isto confirma 

que a ação do pesquisador deve ser sempre um saber ouvir, um saber falar e um saber 

transmitir para poder aprender a aprender. Nessa constante busca o professor-pesquisador 

encontra-se consigo mesmo percebendo a importância do outro e conclui aprendendo a 

construir o nós. 

 Assim está se firmando, na percepção do professor-pesquisador, o mundo 

construído não só por seus trabalhos, mas como resultado de um processo histórico. Este 

passa compreender, também, que o sucesso de uma pesquisa também é resultado da 

história do eu e do outro. Isto é importante ser percebido, porque se adquire consciência que 

comandam relações e comportamentos sociais dentro de um espaço percebido, concebido e 

construído. 

II. CONVIVÊNCIA DA APRENDIZAGEM 

 Deve haver ou ser gerada, na sala de aula, uma expectativa, que pode surgir a partir 

da idéia da construção do outro. Isto se dá através da descrição de um personagem e a 

tentativa de construir a partir da aparência. Esta personagem pode ser uma colega ou um 

colega da sala de aula, onde sentado um em frente ao outro procura observar todos os 

detalhes do corpo do colega ou da colega e os adornos de beleza que carrega. Ao mesmo 

tempo pode ser observado por ela ou por ele. Tentava-se descobrir e perceber o outro, 

através da observação e de simples toque na mão ou no braço, onde se formalizava uma 

comunicação direta. 

 Após este ensaio a dupla deve apresentar o resultado da atividade, expondo-se para 

o restante da turma. Forma pela qual, todos passam a se conhecer mais e assim manter 
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uma relação de parceria e companheirismo na e fora da sala de aula, mantendo uma 

relação de respeito e solidariedade. 

 Assim pode surgir um pequeno relato da atividade, como o exemplo: 

 Perceber o outro é atentar para os detalhes que lhe é apresentado. A pessoa que 

observo tem o cabelo escuro (preto) natural, preso por grampos. A cor de sua pele é branca. 

Possui unhas bem cortadas e não são pintadas. A roupa parece ter sido feita por uma 

costureira e não comprada pronta. Possui alguns enfeites de beleza: brinco e colar; tudo 

combinando. A calça preta combina com a sandália; nota-se sua religiosidade pelo terço e 

de outro que possui no dedo. Mostra ser uma pessoa sensível, simples e sorri sempre. 

 Isto demonstra que o professor-pesquisador deve ser um bom observador para 

poder perceber os detalhes importantes que lhe ajudarão na construção do conhecimento, 

além de passar a dar importância ao seu interlocutor (o estudante), ou seja, perceber a 

importância do outro. Neste aspecto surgem questionamentos, no processo de construção: 

Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é o outro? Como nos construímos? Qual o nível de 

verdade que vou atingir? O que é verdade? Questionamentos que poderão ser respondidos 

a partir da pesquisa participante, que destaca as relevâncias sociais, científicas e culturais. 

 A atividade de observar uma personagem conduz o observador a construir 

elementos teóricos a partir da teoria concebida, na qual se descobre a importância do outro 

como sujeito de um processo de construção do conhecimento, porque passa a conceber o 

seu eu, ou seja, a si mesmo dentro de um espaço que não é só concreto, mas que se 

manifesta abstrato em função das múltiplas relações que se apresentam na sala de aula, em 

virtude das inquietações promovidas pelos conteúdos trabalhados em Geografia. 

 Fischer (1963, p. 31) diz que “o homem entrou no mundo: que oceano imediatamente 

rugiu em torno dele! Com que extraordinário esforço aprendeu a diferenciar, a distinguir, a 

reconhecer seus vários sentidos! Confiando unicamente nos sentidos que tinha 

reconhecido”. Isto demonstra que a proposta de observar o outro e perceber os detalhes 

encontram-se na possibilidade de aguçar os sentidos, e também para não ter uma visão 

unilateral. Dessa forma, o professor-pesquisador poderá ter novos recursos para perceber 

os detalhes do seu objeto de pesquisa, ampliando seu horizonte de aprendizagem e de 

produção do conhecimento. 

 A nova atividade de construção do professor-pesquisador pode ser apresentada 

como uma tempestade de idéias, onde pode ser passadas diversas palavras e cada 

discente, na sala, deve acrescentar três ou mais palavras e assim descritas no diário de 

sala, que poderá ser construído por cada aluno, como se fosse uma dinâmica de construção 

do conhecimento. 
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 O exercício proposto pelo professor-pesquisador poderá ser feito como se fosse uma 

tempestade de idéias, onde palavras serão colocadas de forma aleatória, deixando-os 

surpreendidos, pois cada um tem que pensar rapidamente o que possibilitará tropeços na 

resposta e tudo que for dito será aproveitado. Quando expressar a sua primeira palavra, tem 

que ter cuidado, pois dizer outras palavras em tom de brincadeira poderão ser aproveitadas 

para formar e compor o conjunto de quatro palavras, ampliando o banco de palavras que 

estava sendo construído. Isto permitirá ao estudante refletir que deve pensar sobre o que vai 

dizer, para não ser condenado pela palavra ou discurso. Por outro lado, permitiu que 

pudesse exercitar o raciocínio lógico e assim refletir um pouco mais sobre o eu, na 

construção de algo. O professor-pesquisador procura e vai querer ouvir palavras do 

cotidiano, enquanto, geralmente, o estudante procura palavras mais técnicas, mais 

científicas. Logo, isto se traduz em uma proposta para pensar a realidade e perceber as 

transformações existentes no cotidiano. Também é uma forma de abrir nova possibilidade 

de pensar e perceber a importância do que existe no cotidiano do estudante, logo passa a 

perceber o quanto é importante o conteúdo da geografia para sua vida. 

 Dessa forma, o exercício inicial pode gerar um impacto, porque os estudantes podem 

ser pegos de surpresa. Pode-se dizer, que todos tem que está preparado para tudo que 

possa ocorrer e encontrar saídas rápidas para os problemas, ou seja, tem que procurar 

dominar o sentido de localização, a partir de um referencial. 

 Este exercício permite pensar sobre a ação do professor-pesquisador como sujeito 

construtor de conhecimento, onde vai ter a responsabilidade de trabalhar com o outro em 

pesquisa de campo, vendo as barreiras existentes que terá de transpor. Fischer (1963, p.33) 

reforça dizendo: “quanto mais freqüentemente suas experiências e suas características vão-

se repetindo na sua própria mente, tanto mais firme e mais fluente vai-se tornando a sua 

linguagem. Quanto mais ele distingue e classifica, tanto mais ordenada é a sua linguagem”. 

 São essas experiências que enriquece o conhecimento do professor-pesquisador, 

porque há uma exigência de se reconstruir construindo a si mesmo, bem como lendo e 

relendo o mundo existente, pois este mundo não é o que pensa, mais o que vive, como 

ensina Merleau-Ponty (1999, p. 14) “[...] o mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo 

que eu vivo [...]”. Da mesma forma está a percepção do pesquisador em campo, não 

podendo ter a verdade a partir de si mesmo, mas a partir do que lhe é apresentado e como 

ele se relaciona com ela: 
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Fonte: Rojas – professor do Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado) da 

FACED da Universidade Federal do Amazonas. 

 Este exercício é o caminho que permite ao professor-pesquisador uma reflexão 

sobre o eu e o outro no processo de construção do nós. Fischer mostra como o homem se 

transforma e transforma tudo que está em seu alcance: 

Por seu trabalho, o homem transforma o mundo como um mágico: 

um pedaço de madeira, um osso, uma pederneira, são 

trabalhadores de maneira a assemelharem-se a um modelo e, 

com isso, são transformados naquele modelo. Objetos materiais 

são transformados em signos, em nomes, em conceitos. O próprio 

homem é transformado de animal em homem. (1963, p.42) 

 Se há uma transformação constante a partir do homem e do próprio homem, assim 

deve o pesquisador ir transformando conhecimentos pesquisados em novos conhecimentos 

científicos, como deve se transformar no processo da pesquisa para poder assimilar todas 

 10235



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

as informações observadas, como processo de um resultado histórico porque é uma relação 

social e cultural, estabelecendo uma comunicação e a firmação da estruturação de uma 

convivência mais harmoniosa dos estudantes na sala de aula, porque passa a aprender a 

conviver e viver com as diferenças dentro de um novo espaço de vida. 

 Dessa forma, os exercícios são mecanismos de exigências de novas experiências e 

de preparação do eu na percepção do outro na construção do nós, porque o professor-

pesquisador estará sempre criando possibilidades de se ter uma aula de geografia mais 

diversificada e atraente para os estudantes, ou seja, mais dinâmica. 

III. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO EU E DO OUTRO 

O eu deve ser a representação ou o sentido do outro na percepção das diferenças na 

convivência. É perceber a realidade que você está inserido e fazer o estudante perceber a 

realidade em que vive. Este sentido do eu e do outro é perceber o conflito que há entre os 

seres humanos e abrir novas possibilidades de conhecer e conviver com as situações 

diversas de uma sociedade que se constrói e cresce de forma desigual em um eterno 

conflito. Diante das realidades é estar pronto ao novo, às mudanças que estão ocorrendo e 

tentar transformar o velho em algo sublime e mágico, ou seja, uma nova arte de ensinar e 

aprender. 

Diante desse contexto de percepção do mundo encontra o mapa metal como um dos 

recursos didáticos e de grande utilidade ao professor-pesquisador, que poderá fazer com 

que o estudante conheça melhor a sua realidade e passe a ter uma nova visão e leitura de 

mundo, como ensina Nogueira (2002, p. 125) “[...] este texto trata de uma temática que há 

muito vem sendo perseguida por pesquisadores geógrafos e não geógrafos que buscaram 

compreender o mundo a partir do olhar daqueles que nele vivem. Os mapas mentais nos 

revelam como os lugares estão sendo compreendidos [...]”. 

  Por isso, o eu deve ser irrequieta, incansável e irrecusável na busca de novas 

experiências, tendo a convicção de que a sala de aula é um laboratório de ensinar e 

aprender, e que o estudante é um discípulo que ensina e, ao mesmo tempo, um aprendiz de 

si mesmo, vendo-se como um ser em constante construção. Logo, o professor-pesquisador 

deve ser um mestre que aprende e que perceba que o outro é a razão de seu constante 

aprender e de sua luta de sempre ensinar e ensinar bem, aprender a aprender, num 

constante ir e vir na busca eterna de ensinar aprendendo. 

 O diálogo que se apresenta conduz às novas encruzilhadas da percepção do mundo 

que se transforma, que se organiza de forma diferente ou está em constante mutação. E 

perceber essa dinâmica, é perceber que a aprendizagem é um caminho árduo, mas que 

conduz ao difícil ato de pensar e repensar formas criativas para ensinar. 
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 Isto reforça os ensinamentos de Nogueira (2002 p.130)... 

Com essa compreensão de percepção, como saber primeiro e do 

mundo como lugar de existência, podemos interpretar que os 

mapas mentais trazem neles representados muito mais do que 

pontos de referência para facilitar a localização e a orientação 

espacial: o lago é o lugar onde eu pesco; a igreja é o lugar onde 

eu rezo; o parque é o lugar onde eu brinco. Os mapas mentais 

contêm saberes sobre os lugares que só quem vive neles pode ter 

e revelar. Isso em nós reforçou a idéia de que essas 

representações mentais seriam para nós, geógrafos e professores 

de Geografia, um material didático de extrema importância para 

compreensão dos lugares, pois os dados que estão ai 

representados, independentemente da exatidão, revelam o lugar 

tal qual ele é. 

 Isto demonstra a importância de ser e fazer diferente na sala de aula, como é nela 

que manifesta está relação do lugar vivido e percebido pelo estudante. Por isso, é preciso 

então, investigar o outro para conhecer o eu e seu mundo cotidiano que são mundos 

diferentes, mas que se compreendem e se relaciona no ato de ensinar e aprender. 

 É por esse busca de mudar e conhecer outros mundos e realidades, da qual todos 

são herdeiros, que pode surgir um tema para se discutir ou pensar o ensino de Geografia – 

como, por exemplo: Identidade cultural e currículo escolar na Amazônia: o processo de 

formação de estudantes ribeirinhos das comunidades de várzea do Município de Parintins. 

 Este tema remete à inquietação constante do professor-pesquisador como do 

estudante-interlocutor, onde está imbricando a problemática de um universo mais 

abrangente e complexo, percebido a partir dos grandes avanços ocorridos nos diferentes 

segmentos sociais devido, principalmente, à era da informação, que muitas vezes ainda não 

atingiu todos os lugares, neste caso as escolas de várzea, deixando pessoas fora do 

processo de mudanças que ocorre no mundo atual. 

 Ressalta-se que muitas Instituições de Ensino foram forçadas a sofrer mais 

diferentes mudanças, com a finalidade de atender às novas tendências e exigências 

surgidas, (passar no vestibular e atender o mercado de trabalho) para poder acompanhar o 

turbilhão de mudanças, que a própria Geografia tem que dar conta, caso contrário tornar-se-

á uma disciplina enfadonha de aprender. O tema supra citado deixa claro o estudo que pode 

ser feito sobre o multi ou o pluriculturalismo. 
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  Decorrente disto deve surgir uma postura diferenciada no processo de ensino-

aprendizagem, tendo o lugar como referencia, que não pode ser mais concebido a partir da 

perspectiva de um simples fato como resultado, mas que sirva, não apenas para quantificar 

e mensurar um determinado dado capaz de caracterizar um momento no ato de aprender do 

estudante, mas que seja uma alavanca de aprendizagem na história de um indivíduo. Diante 

dessa perspectiva nova as escolas perdem seu espaço de propaganda para atrair novos 

“clientes”, deixando o professor-pesquisador, bem a vontade para usar de sua capacidade 

de não mais reproduzir os velhos ensinamentos em busca de resultados, tais como: quantos 

entraram na universidade? Quantos vão ingressar no mercado de trabalho? Podendo, sim 

construir novos procedimentos de ensino aprendizagem, onde será feita a grande pergunta: 

estes jovens estão preparados para a vida? Porque o restante é resultado do que 

aprenderam e como aprenderam, facilitado o ensinamento pela relação estabelecida na sala 

de aula entre o professor e o estudante no ato de ensinar e aprender. 

 É necessário que os sujeitos sociais em questão, estudante e professores, que 

naquele contexto da sala de aula protagonizam suas histórias, legitimam suas identidades 

como estudantes que precisam não só protagonizar suas histórias isoladamente, mas 

também relacioná-las com a história de suas origens. Um procedimento capaz de levar à 

prática é o desenvolvimento de estudos – tais quais se querem desenvolver – capazes de 

levarem todos os sujeitos sociais envolvidos a refletirem sobre o que fazem, como fazem, 

por que fazem e para quem fazem, a fim de que possam repensar os tipos de protagonismo 

que estão exercendo, como também o processo de fortalecimento da identidade social. 

 Compreendendo que a batalha do dia-a-dia é uma constante renovação do professor 

e do estudante, porque ambos tem que procurar fazer do dia seguinte um dia diferente, pois 

os dois se encontram e procuram se entender, percebendo que um sabe menos ou mais 

que o outro e que a sala de aula é um laboratório de se construir novos saberes e novos 

homens, cidadãos conscientes, justos e fraternos; jovens construtores de uma sociedade 

mais justa, humana e igualitária, que os atores se permitam construir ou pensarem em um 

mundo diferente. 

 Por isso é necessário compreender como se dá o processo de construção do 

sentimento de identidade dos estudantes dentro de suas comunidades, usando como 

referencial a relação dialética entre o proposto no currículo oficial das escolas e o vivenciado 

por aqueles respectivos atores sociais, que expressam a realidade na vivência do seu 

cotidiano, onde se apresenta a Geografia na percepção da própria vida e do espaço de vida 

como resultado da própria História. 

A nova sociologia da educação busca discutir os aspectos internos da escola, a 

relação entre a educação e as desigualdades sociais. As implicações do currículo com a 

 10238 



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

estrutura de poder político e econômico na sociedade inseriu a problemática curricular no 

interior da discussão político sociológica. Michael Apple em Ideologia e Currículo (1982) 

colocou em destaque a relação entre dominação econômica e cultural e o currículo escolar. 

Baseado na abordagem neomarxista, o autor trabalhou a noção de currículo oculto 

buscando demonstrar como as escolas produzem e reproduzem a desigualdade social sem, 

contudo se darem conta da múltipla realidade que se manifesta na sala de aula e que não 

tem relevância. 

Além da teoria do currículo de natureza sociológica, os estudos neste campo tiveram 

outros desdobramentos: Kemis (1996) tem assinalado a necessidade de uma reformulação 

da teoria do currículo com base na articulação teórica-prática. Sacristán (1987 e 1998) 

defende o modelo de interpretação que concebe o currículo como algo construído no 

cruzamento de influências e campos de atividades diferenciadas e inter-relacionadas, 

permitindo analisar o curso de objetivação e concretização do currículo em vários níveis 

assinalando suas múltiplas transformações. 

A questão central da discussão sobre currículo perpassa pelo processo de 

organização e seleção dos conteúdos trabalhados nas escolas. Neste sentido, ao se discutir 

as escolhas feitas pelos professores, está se discutindo não só as opções, mas as 

concepções acerca de uma determinada sociedade e de como se percebe seu 

desenvolvimento, deixando claro que o estudante pode ter a capacidade de discutir os 

problemas existentes na sala de aula em busca de novos mecanismos de aprender. 

Desta maneira, o currículo é um processo histórico e por meio do social se estrutura, 

não sendo possível de uma hora para outra deixar para trás todas as experiências 

passadas. Assim, ao percorrer o processo histórico do ensino no Brasil, não se pode ignorar 

que conteúdos eram trabalhados nos diversos momentos e como era sua organização e 

seleção, compreendendo como estes interferem na atual realidade. Porém, é necessário 

deixar claro para o estudante que ele também é responsável pela produção de 

conhecimento, em busca do seu crescimento intelectual. 

Porém é importante pensar este conteúdo, no caso de Geografia, para que se possa 

falar de sua seleção, organização e como a cultura pode ou não ser reproduzida no 

cotidiano escolar. Para tanto, o conteúdo nos faz percorrer diversos momentos da história, 

principalmente aquele tradicional, no qual era visto como algo estático, nunca como um 

elemento que pode ser questionado e transformado, alterando a perspectiva de futuro do 

próprio estudante, porque é o grande interessado na transformação da vida social, 

econômica e cultural. 

Para pensar na identidade na realidade escolar é preciso se remeter às diversas 

realidades curriculares presentes nas escolas. Portanto, este é um elemento inserido num 
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currículo escolar que está em constante transformação e inserido em uma guerra de forças 

no qual os sujeitos nem sempre percebem este movimento ligado às relações estabelecidas 

de poder. 

Os estudos acerca de currículo, na perspectiva cultural, apontam para discussões 

que proporcionam vislumbrar a compreensão das relações entre a cultura, o conhecimento e 

o poder no espaço escolar. 

Os estudos culturais se compõem em um campo que compreende a cultura como 

uma prática de significação, centrando na linguagem e no discurso da constituição social. 

Assim, a educação e o currículo são vistos como campos de conflito em torno de 

duas dimensões centrais da cultura: o conhecimento e a identidade. A primeira dimensão, 

devido ao predomínio de princípios pré-estabelecidos de uma minoria que controla os 

diferentes segmentos econômicos da sociedade, acaba adjetivando-se como superior, 

fazendo prevalecer à identidade legitimadora, que é continuamente retro-alimentada nas 

simples e complexas relações nos diferentes grupos e instituições, inclusive na escola, 

independente do contexto em que aquela esteja inserida. 

Assim sendo, a metodologia de projeto pode estar voltada para compreender essa 

complexidade do currículo, do ensino e da escola como construtores da identidade do 

estudante, onde possa ser respeitada a sua individualidade dentro da coletividade, porque 

ambos tem o espaço como resultado do trabalho do homem, quanto ser social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O eu na busca da construção do outro devem construir juntos a amizade para se 

tornarem verdadeiros amigos na construção do conhecimento, caso contrário serão inimigos 

do ato de ensinar e do ato de aprender, ou seja, ninguém ensina e ninguém aprende. Logo, 

a realidade ou o mundo não será visto e muito menos percebido suas transformações, 

apenas o resultado como conseqüência de quem não quis perceber e fazer mudanças em si 

e nos outros, para que todos pudessem viver em harmonia, viver a PAZ. 

 Está relação entre o eu o outro, está centrada na pessoa do professor-pesquisador 

que se constrói e se renova a cada ida ao campo, ou seja, toda vez que entra em sala de 

aula, em busca de novos saberes e de novas produções de conhecimento, mesmo porque a 

relação é de ensinar e de aprender. 

 Os exercícios ajudam na construção do professor-pesquisador, porque passa por 

processos de conhecimento de si mesmo; porque busca uma renovação e está sempre 

tentando se encontrar. Nesta busca infinita de si conhecer e respeita o outro. 
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 Além dessa construção do eu, os exercícios ajudam a aprender a pensar e a ler e 

compreender a realidade a partir do cotidiano, ampliando o universo de assimilação de 

teorias para serem colocadas em prática. 

 Já a metodologia de projeto é a mais pura pretensão de compreender o outro, não 

como objeto de pesquisa, mas como possibilidade de tê-lo como sujeito do processo de 

estudo. E nesta possibilidade que há o interlocutor que será uma peça fundamental para o 

alcance dos objetivos propostos no encaminhamento da produção do conhecimento e 

conseqüentemente da construção do outro. 

 Este interlocutor tem voz e precisa ser ouvido, respeitado e, além disso, 

compreendido dentro de suas limitações e visões de senso comum, mas que sem ele não 

ocorrerá à pesquisa e muito menos a produção de conhecimento. 

 Esta interação entre o eu e o outro ocorre dentro do processo ensino/aprendizagem, 

onde se estabelece uma parceria que corresponde ao ato de aprender, porque há uma 

preocupação com a construção de um saber. Isto se dá a partir de um fazer diferente na 

sala de aula, que se traduz em uma relação de aprendizagem na abordagem do cotidiano, a 

partir do espaço vivido do estudante. 

 Logo, o professor tem que procurar compreender a vida do estudante para 

dimensionar a visão de mundo para poder perceber o espaço concebido a partir do 

conteúdo trabalhado. Nessa interação, permite, tanto o eu quanto o outro, compreenderem a 

construção da identidade dentro e fora da sala de aula, onde a Geografia, não só permitira 

ler o mundo, mais mapear a realidade e conceber a vida, que corresponde à leitura dos 

aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais e espaciais. 

 Dessa forma, é preciso possibilitar ao estudante mecanismo que lhe ajudem a 

aprender a pensar, para poder empenhar seu pensamento por uma nova luta de 

conhecimento de mundo para que possa reler e reler sua realidade, ampliando o seu 

universo de conhecimento e aprimorando seu entendimento sócio-cultural e espacial. Assim, 

o professor-pesquisador de Geografia estará possibilitando ao estudante-interlocutor a 

compreensão de si mesmo como sujeito construtor do conhecimento e de sua própria 

história. 
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