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RESUMO  

Nos últimos anos, as escolas públicas paulistas têm recebido grandes 

quantidades de materiais curriculares no intuito de cooptar o trabalho docente. 

Estes apresentam, via de regra, a normalização das preocupações da 

reprodução da ordem capitalista sob o frequente uso do slogan “Sociedade do 

Conhecimento/Informação”. Com efeito, instituiu-se um circuito fechado entre a 

implantação dos currículos, o ensino, as avaliações externas e a publicação de 

metas que ensejam a dimensão concorrencial entre escolas. Paralelamente, 

observa-se a proliferação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) e a sua generalização no conjunto da sociedade. Esta 

circunstância aponta para um horizonte de extrema complexidade do cotidiano 

escolar no âmbito de um fenômeno gerador de tensões e contradições. Esse 

conjunto de interfaces tecnológicas e sua relação com a internet demarcam um 

período de novas dinâmicas, processos e costumes. Interessou-nos investigar, 

portanto, a trama de tentativa de transformação do trabalho docente em 

Geografia, verificada, sobretudo nos últimos anos através da implementação do 

programa curricular São Paulo Faz Escola (SPFE), num contexto marcado pela 

disseminação das TDIC. Esta pesquisa abrange a revisão de literatura, a 

análise bibliográfica de documentos curriculares e as entrevistas com 

professores de Geografia. De abordagem qualitativa, este estudo sistematiza 

as informações coletadas mediante a Análise Crítica do Discurso (ACD), 

método que demonstrou ser mais fecundo no entendimento das relações que 

investigamos. Esta pesquisa permitiu compreender o contexto da disseminação 

das TDIC, além de reconhecer as noções e bases conceituais dos materiais 

curriculares do ensino de Geografia no âmbito das escolas públicas do Estado 

de São Paulo. 

Palavras-chave: escola pública; ensino de Geografia; Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC); professores do Ensino Fundamental II; 

pós-fordismo. 
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1. Introdução  

Precisamos de corpos fechados ao projeto domesticador do domínio 

colonial, que não sejam nem adequados nem contidos para o 

consumo e para a morte em vida. Precisamos de outras vozes 

políticas, porque poéticas, musicadas; da sabedoria dos mestres da 

academia, mas também das ruas e de suas artimanhas produtoras de 

encantarias no precário. A escola colonial, tão presente, busca 

educar corpos para o desencanto e para os currais do mercado de 

trabalho, normatizados pelo medo de driblar/gingar/pecar. 

Que se cruzem as filosofias diversas, no sarapatel que une Bach e 

Pixinguinha, a semântica do Grande Sertão e a semântica da 

sassanha das folhas, Heráclito e Exu, Spinoza e Pastinha, a 

biblioteca e a birosca. Que se cruzem notebook e bola, tambor e livro, 

para que os corpos leiam e bailem na aventura maior do caminho que 

descortina o ser naquele espaço que chega a ser maior que o mundo: 

a rua. 

(Luiz Antônio Simas, O corpo encantado das Ruas) 

A epígrafe supracitada, do professor de história básica da cidade do Rio 

de Janeiro, Luiz Antonio Simas, nos serve como exemplo ilustrativo do desejo 

de iniciação de nossa conversa em torno da escola pública paulista, seus 

professores de Geografia, suas realidades e os processos que os envolvem. O 

excerto se destaca pela proposição criativa de engajamento do trabalho 

docente,1 no sentido da identificação de práticas a fim de desembaraçá-las dos 

processos que têm atravessado o cotidiano escolar no último decênio. 

O novo milênio apresenta muitas transformações no tecido social. Desde 

mudanças no acesso a informações com a disseminação da internet, bem 

como através da difusão de discursos e artefatos tecnológicos digitais 

responsáveis por reordenar as relações sociais em diversas e novas 

dimensões. No que tange ao contexto escolar, observamos que estes 

                                            
1 Por trabalho docente entendemos uma categoria que envolve sujeitos que trabalham 

no processo educativo, bem como os envolvidos em atividades em diversos espaços 

educativos. Ver em: https://gestrado.net.br/verbetes/trabalho-docente/. Acesso em: 01 de 

setembro de 2021. 

https://gestrado.net.br/verbetes/trabalho-docente/
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processos redundaram na continuidade da imposição de discursos sobre o 

ofício docente. 

A vida dos professores transcorre em um intenso e incessante fluxo de 

salas e mais salas de aula pelas escolas públicas brasileiras. Essa intensidade 

atropela os indivíduos de modo tal que, muitas vezes, acabam sendo 

engolfados por estes processos que os enredam. Sob nosso ponto de vista, e 

como já exposto anteriormente, essas dinâmicas já existentes se intensificaram 

com a elaboração dos programas curriculares neste novo milênio. 

O presente momento histórico, identificado como a era da extrema 

digitalização de processos, irrompe com a disseminação das tecnologias 

digitais e a internet; no específico caso do contexto escolar, estes artefatos 

chegam às escolas associados às novas formas de reorganização do trabalho 

docente. 

Portanto, tal como citado no excerto da epígrafe, do novo milênio 

emerge a necessidade da autonomia docente a fim de esquivar-se do 

emaranhado das imposições operadas nos discursos curriculares visto que, 

como veremos, estes buscam transformar o trabalho docente no 

aprofundamento da cooptação retórica. 

A internet, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e 

suas derivações constituem uma parte dos muitos debates contemporâneos 

presentes no tecido social. Tanto as escolas – submetidas às conjunturas 

sociais – quanto os professores de escolas públicas conformam um dos muitos 

sujeitos implicados nestas relações. Nesse contexto, a atividade docente, 

assim como qualquer outra atividade laboral, também experimentará novos 

rumos a partir dos discursos acerca das tecnologias que ganharam terreno nos 

últimos anos. Subsidiando esse cenário, observa-se a disseminação de 

documentos de Estado que chegam às escolas públicas.  

A título de exemplo, destacamos o São Paulo Faz Escola (SPFE), 

programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC/SP) 

que incluiu um apostilado para todos componentes curriculares do ensino 
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fundamental II e ensino médio, distribuídos e entregues tanto para os docentes 

quanto para os discentes.  

Ao apresentar uma proposta para o ensino de Geografia, verificaremos 

que, de seu interior, emerge uma preocupação com as características do modo 

de regulação flexível do capitalismo de fins do século XX a partir do qual, 

mediante uma apreciação elementar, é possível constatar o surgimento de 

expressões que buscam cumprir com um determinado objetivo no percurso 

formativo escolar. Concomitante à farta distribuição destes documentos 

curriculares, observa-se a disseminação das TDIC no interior de um fenômeno 

que, por sua vez, engendrará transformações nas dinâmicas sociais – inclusive 

escolares. 

Retomando o documento do componente curricular para o ensino de 

Geografia, nota-se a importância conferida à expressão Sociedade do 

Conhecimento/Informação. O uso desta expressão não é gratuito, visto que seu 

nascedouro subjaz o período de transformação do trabalho pela imposição da 

robótica e demais tecnologias no interior das indústrias dos países do Atlântico 

Norte. É naquele específico contexto que a necessidade de aplicação do modo 

de regulação flexível visará a superação do fordismo, bem como das políticas 

do estado de bem-estar social produzidas no período pós-Segunda Guerra 

Mundial. Como veremos, a finalidade dos discursos resultantes da expressão 

Sociedade do Conhecimento/Informação visa afirmar os processos de 

competitividades e flexibilidades totais dos trabalhadores. 

Os aparatos tecnológicos digitais, a internet e as interfaces são 

apresentados como mais um estágio de desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), tendo seu atual estágio chegado às TDIC. 

Anunciadas como mais um momento da chamada Sociedade do 

Conhecimento/Informação, elas se interpõem como via ineludível em torno da 

necessidade de alinhamento das subjetividades às flexibilidades impostas aos 

trabalhadores. Na presente investigação, entende-se por subjetividade a 

dimensão de entendimento individual que se constitui na interação das 

relações sociais coletivas em seu contexto histórico. 
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No decurso do século XX, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, 

os Estados nacionais do Ocidente buscaram alicerçar suas economias num 

pacto de reprodução das forças do modo capitalista de produção. Atuando na 

promoção de políticas de bem-estar social, o chamado welfare state2 foi 

aplicado em diversos países do Atlântico Norte, inclusive como obstáculo ao 

avanço do denominado Socialismo de Estado da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas.  

No mundo ocidental, é durante o fim dos anos 1960 que os discursos 

empresariais – orientados à uniformização retórica, ao advento do 

desenvolvimento das TIC, bem como seu incremento em diversos âmbitos do 

tecido social, incluindo a classe trabalhadora e suas ocupações – passam a 

ganhar forma. Esse movimento, tal como se demonstrará, constituiu-se sob o 

manto de expressões como Sociedade do Conhecimento/Informação.  

Este processo introduz o intento de superação das políticas do Estado 

de bem-estar social. A denominada onda neoliberal e seus interlocutores 

identificam a necessidade de imposição de um conjunto de medidas que se 

destinam a diminuir a ação estatal no âmbito das defesas sociais. Essa onda, 

como veremos, se estruturará a partir da necessidade de suplantação do 

regime de acumulação social denominado fordismo. 

No contexto nacional, o avanço do regime de acumulação flexível e seu 

discurso neoliberal avançarão nos anos finais do século XX. Durante os anos 

1990, o Brasil passa a se alinhar aos preceitos do liberalismo econômico e dá 

início à implantação de uma racionalidade ultraliberal. Este primeiro movimento 

é marcado pela venda de diversas empresas estatais. A conjuntura de 

desmonte das empresas públicas introduz o Brasil ao neoliberalismo. Como 

efeito dessa inflexão política e econômica, veremos, no contexto do novo 

milênio, um profundo redimensionamento neoliberal através da formatação dos 

percursos dos componentes curriculares, sobretudo em sua concepção e 

implantação no Estado de São Paulo, conduzidas pela SEDUC/SP.  

                                            
2 Modelo estatal de intervenção social responsável por promover os direitos sociais dos 

trabalhadores 
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Já nos primeiros anos do século XXI, a proposta curricular intitulada São 

Paulo Faz Escola (SPFE) é implantada em todo o Estado. É nessa realidade 

que se desenvolve o trabalho publicado no blog Paisagem e Memória3, 

realizado coletivamente ao longo dos anos 2010 no intuito de elaborar uma 

estratégia de ensino de estudo geográfico aos estudantes das escolas 

estaduais paulistas. Sob o nome Paisagem e memória – uma das denominadas 

situações de aprendizagem deste programa curricular – apresentou-se a 

necessidade de aprofundamento da investigação e da pesquisa em educação 

relacionando as tecnologias, a escola pública e os professores de Geografia. 

É precisamente no contexto de disseminação das TDIC que o programa 

curricular paulista SPFE foi implantado. Veremos que uma de suas principais 

preocupações consistia na formatação da dimensão subjetiva dos docentes de 

Geografia no ajuste de suas práticas docentes. Para Tardif (2014), o 

desenvolvimento de saberes de atuação dos docentes se realiza no cotidiano 

de trabalho dos professores. É pelo exercício deste ofício diário que se 

desenvolvem os saberes que validam suas práticas. Portanto, é na intersecção 

entre o programa curricular SPFE, a disseminação das TDIC e o trabalho 

docente que se constitui um dos pontos de partida desta investigação.  

Percebemos, de um lado, a proliferação das TIC e TDIC e, de outro, as 

implicações relativas ao emprego de documentos integrantes dos componentes 

curriculares – mais especificamente do ensino de Geografia – por parte da 

SEDUC/SP. Uma avaliação do conteúdo de tais documentos revela a 

reorganização da atividade docente e a publicação dessas justificativas de 

mudança com expressões que estão assentadas na transformação do trabalho 

e das bases produtivas do capitalismo no novo milênio. 

Com a intensa disseminação das TDIC ao longo do presente milênio, 

essa investigação encarregou-se de reconhecer as tentativas de transformação 

do trabalho docente manifestadas nas orientações curriculares do ensino de 

Geografia no âmbito do programa SPFE.  

                                            
3 Disponível em: www.paisagemememoria.blogstpot.com. Acesso em: 02 de julho de 

2021 

http://www.paisagemememoria.blogstpot.com/
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As orientações dos componentes curriculares manifestam, como 

veremos adiante, a centralidade da pedagogia das competências. Por sua vez, 

nota-se que através do trabalho docente objetiva-se consolidar as formações 

segundo os princípios do regime de acumulação flexível e do conceito de 

competência laboral. Objetiva-se assim a transformação das subjetividades 

naturalizando o conjunto de transformações laborais engendrado pelo 

desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas. Deste modo, os currículos 

das escolas públicas paulistas alinham-se aos interesses do modo de produção 

capitalista. Importante salientar a relação entre as medidas de âmbito 

neoliberal em economia política (especificamente política de privatizações e a 

Nova Gestão Pública) e sua interface associada às necessidades de 

reorganização das subjetividades dos trabalhadores. 

Salientamos que o percurso desta investigação passa pela estruturação 

de algumas questões que nos são relevantes. A realização desta pesquisa 

perpassou o desenvolvimento dos objetivos listados a seguir:  

i. Buscamos reconhecer as concepções que embasam o trabalho 

docente de Geografia no contexto da escola pública paulista;  

ii. Destacar o ensino de Geografia nos anos finais do ensino 

fundamental;  

iii. Identificar percepções sobre as TIC e TDIC na escola pública;  

iv. Correlações entre escola pública, ensino de Geografia e as 

TDIC’s;  

v. Identificar referências às TDIC nos documentos curriculares de 

formação básica escolar.  

Esta pesquisa, como se verá mais adiante de forma pormenorizada, 

pautou-se pela investigação a partir da metodologia qualitativa, sendo seus 

instrumentos e procedimentos o levantamento e a revisão bibliográfica, a 

pesquisa documental, a observação do estado da questão, as entrevistas 

semiestruturadas e o diário de campo.  

Devido a pandemia de COVID-19, as entrevistas ocorreram de forma 

remota com a utilização da plataforma Google Meet para sua gravação.  
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O recorte territorial desta investigação delimitou-se a Itaquaquecetuba, 

município situado na Região Metropolitana de São Paulo. A seleção e a 

escolha das escolas públicas estaduais definiram-se pela proximidade dos 

resultados obtidos nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) entre os anos de 2015 e 2019, publicados no site4 do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Outro aspecto 

importante que nos chama atenção e nos serviu de justificativa para a escolha 

do recorte territorial em Itaquaquecetuba diz respeito ao próprio processo de 

vulnerabilidade social a que sua população esta exposta5. Tal como salienta 

Ribeiro e Kaztman (2008), ele se traduz pela desestruturação e isolamento das 

camadas populares das infraestruturas urbanas como um todo. 

Ao longo das páginas deste trabalho, apresentaremos as concepções 

sobre os quais os documentos do componente curricular do ensino de 

Geografia das escolas públicas estaduais estão embasados. Em tempo, ao 

perceber esse processo, buscamos identificar algumas características das 

formações dos docentes no contexto das escolas públicas estaduais de São 

Paulo no último decênio.  

Identificamos as tentativas de transformação do trabalho docente no 

contexto da intensa disseminação das TDIC como um fenômeno constituinte 

das relações de poder que visam impor uma subjetividade alinhada aos 

processos de transformação tanto das bases produtivas quanto do capitalismo 

do novo milênio.  

                                            
4 http://ideb.inep.gov.br/. Acesso em: 10 maio de 2021. 
5 Disponível em: http://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/mun3523107.pdf. Acesso em: 20 

de setembro de 2021. O estudo sobre a vulnerabilidade organizado pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (Seade) demonstra o gradiente de populações de maior e menor 

vulnerabilidade evidenciado pelo escalonamento de rendimentos nominais médios por 

domicílio. 

http://ideb.inep.gov.br/
http://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/mun3523107.pdf
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2. Breves considerações em torno da expressão Sociedade do 
Conhecimento/Informação; da reestruturação produtiva ao 
enquadramento da escola pública através dos documentos escolares 
paulistas.  

A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade 
baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Parte 
considerável do desnível entre os indivíduos, organizações, regiões e 
países deve-se à desigualdade de oportunidades relativas ao 
desenvolvimento da capacidade de aprender e concretizar inovações. 
Por outro lado, educar em uma sociedade da informação significa 
muito mais que treinar as pessoas para os usos das tecnologias da 
informação e comunicação: trata-se de investir na criação de 
competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma 
atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões 
fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos 
meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 
criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja 
em aplicações, mais sofisticadas. Trata-se também de formar os 
indivíduos para “aprender a aprender”, de modo a serem capazes de 
lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da 
base tecnológica (BRASIL. 2000. p.45. grifo do autor). 

O excerto supramencionado integra o documento intitulado Sociedade 

da Informação no Brasil: livro verde, publicado no ano 2000. Abaixo 

reproduzimos sua capa, na Figura 1. É no início do novo milênio que se 

observa a definição da expressão Sociedade do Conhecimento/Informação 

enquanto novo parâmetro social que redefine o tecido social e suas outras 

dimensões no contexto nacional. A opção por apresentar o processo educativo 

enquanto um dos fundamentos da criação de novas formações e 

comportamentos no contexto da transformação das bases de produção é um 

dos intentos manifestos no discurso evidenciado. 

Como veremos em nossa investigação, algumas expressões se referem 

ao novo paradigma que tomou o mercado de trabalho e que, por sua vez, 

deveria ser assimilado pelas escolas em todo país. O surgimento desse modelo 

remonta a algumas décadas atrás. É no decorrer do conturbado anos 1960 – 

mais acentuadamente em seus últimos anos – que se inicia o processo de 

transformação do Estado e sociedade aqui referido, consolidando-se nas 

décadas seguintes. 
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Figura 1: Imagem da capa do livro Sociedade da Informação no Brasil. Livro Verde 

(Brasil. 2000). 

Este novo marco, evidenciado pela expressão Sociedade do 

Conhecimento/Informação, emerge inicialmente nos países ocidentais 

capitalistas do Atlântico Norte. Via de regra, ele estabelece imposições aos 

organismos financeiros internacionais de diversas nações nas décadas 

seguintes, objetivando a superação do Estado de bem-estar social.  

A referência à “sociedade da informação” impõe-se sub-repticiamente  
nos organismos internacionais. Em 1975, a Organização de 
Cooperação e de  
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que agrupava naquele 
momento 24 países dentre os mais ricos, estreia a noção e apressa-
se a requerer os serviços não apenas de Marc Porat, mas também de 
outros especialistas americanos. Como Ithiel de Sola Pool, líder da 
pesquisa sobre as políticas de liberalização dos sistemas de 
comunicação. (MATTELART. 2006 p. 118). 

Este modelo instituiu a imposição do consentimento a uma subjetividade 

ancorada nos intermináveis ajustes do regime de acumulação flexível. Como se 

pode constatar no excerto acima, subjaz a finalidade de aprender a lidar de 

maneira flexível com as transformações das bases técnicas do trabalho. 
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O regime de acumulação fordista, com a necessidade de produção e 

consumo em massa, teve seu ápice nos anos subsequentes à Segunda Guerra 

Mundial e esgotou-se nos anos 1970. Harvey (2003) traça um interessante 

histórico desse modelo de produção, segundo o qual a existência do projeto do 

Estado de bem-estar social estava alicerçado sobre as possibilidades de 

reprodução da classe trabalhadora. A planificação da economia da sociedade 

de massas promovia a celebração da produção, do consumo e da reprodução 

no modo social capitalista.  

 
Figura 2: Linha de produção fordista. 

Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso: 03 de janeiro 2022 

A Figura 2 ilustra a divisão de trabalho interna em uma fábrica fordista. A 

linha de produção assume a centralidade nos processos e os trabalhadores 

desempenhavam suas funções enquanto o objeto a ser produzido percorria a 

esteira. Este objeto em produção recebia, a cada estágio da esteira fordista, 

uma ação da força de trabalho, com suas demais peças acondicionadas às 

suas costas. As ferramentas para a consecução do trabalho estão distribuídas 

de forma que este indivíduo exerça uma atividade específica na linha de 

produção. Assim, a cada movimento do trabalhador no manuseio de suas 

ferramentas há o enriquecimento deste objeto e a sua transformação. Depois 

de passar por diversas etapas de responsabilidade coletiva operária, esta 

mercadoria (automóvel) deixa de ser um simples objeto e passa a ganhar as 

ruas. Neste caso, o veículo produzido é, por sua vez, comercializado sob um 

determinado valor. O trabalhador excluído e alienado deste processo comercial 
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não atua sobre estas relações, visto que suas atribuições se restringiam aos 

limites da fábrica. Ao fim do mês, ele receberia uma determinada quantia, seu 

salário, e concorria para a aquisição deste bem, o automóvel, no mercado 

consumidor. 

Essa dinâmica perdurou até meados dos anos 1970, com a retomada –

segundo Dardot e Laval (2016) – de um projeto de radicalização liberal,6 ou 

seja, o neoliberalismo. Delineando-se como intervenção em economia política, 

o neoliberalismo se propõe a impor subjetividades alinhadas ao projeto de 

regulação flexível. 

De profundas controvérsias, os debates em torno desta terminologia 

“neoliberalismo” no presente estudo encontram respaldo em Foucault (2008), 

Harvey (2014), Dardot e Laval (2016), e Chamayou (2020). O cenário desta 

profunda controvérsia é muito mais amplo, entretanto, optou-se pelos referidos 

autores no que diz respeito a determinadas ponderações e delimitações. De 

um modo geral, tais autores se prestam a abordar uma radiografia da 

radicalização liberal nos anos 1930 e no pós Segunda Guerra. O 

neoliberalismo supõe, portanto, a necessidade da superação do planejamento 

econômico e social e, paradoxalmente, se circunscreve como ação de Estado 

num horizonte de imposição das chamadas políticas de sociedade em que 

busca operar no tecido social através de processos de concorrências em 

diversas escalas. 

Individualmente, observa-se a operação da dimensão subjetiva dos 

indivíduos através tanto da reconfiguração da dimensão conceitual do homo 

economicus, denominada por Foucault (2008), quanto da redefinição desse 

conceito numa reelaboração da concepção do capital humano. 

Mas o que aparece ainda mais importante é um elemento cujo 
alcance revolucionário foi detectado por Michel Foucault (2204 
[2008]) em seu curso no Collège de France dos anos 1978-1979, 
quando já sublinhava suas “conotações políticas imediatas”. A 
mutação que evidenciava era a substituição, operada pelo teórico 
Gary Becker (1993), da noção de “força de trabalho” pela “capital 
humano”, implicando não mais apreender o homo oeconomicus como 
um ser de troca, mas seguindo a fórmula então utilizada por Foucault 
(2004, p.232 [2008]): um empresário de si mesmo. De fato, para os 

                                            
6 Ver Dardot e Laval (2016). 
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economistas da Escola de Chicago (Gary Becker, mas também 
Theodore Schultz ou Jacob Mincer), a noção de capital humano 
permite explicar toda renda – monetária ou não: Schultz inclui aí, por 
exemplo, o bem-estar – como um fluxo que procede da dotação de 
competências de cada indivíduo, assim como da capacidade 
individual de valorizar esse capital de competências. Estamos lidando 
com uma espécie de economia da valorização de si em que conta 
menos o que um indivíduo faz do que aquilo que ele pode prometer 
em performance futura – e o valor de si é a apreciação desse 
potencial.  (DARDOT [et.al.] 2021. p.238. grifo do autor). 

Daí advém o movimento que rearranjou ambos os conceitos de modo a 

constituir uma das necessidades retóricas dos discursos elaborados em torno 

do chamado neoliberalismo. Portanto, há uma associação à categoria do 

sujeito neoliberal flexível, fluido ou gestor, como Dardot e Laval (2016) 

assinalam. Estabelece-se uma dimensão de consentimento dos processos de 

competitividades totais na execução da reorganização territorial do trabalho no 

intuito de incrementar o lucro mediante o trabalho. 

Buscando maximizar a apropriação do excedente oriundo da exploração 

da força de trabalho, a forma de gestão estatal neoliberal, já no final do século 

XX, tentou desmontar o Estado de bem-estar social consolidado nos anos 

fordistas. Essa dinâmica instaurou processos de competição entre os 

trabalhadores, aumentando a concorrência mediante um discurso sobre a 

gestão empresarial na escala individual. 

2.1. Alinhamento dos fundamentos da Sociedade do 
Conhecimento/Informação no contexto educacional brasileiro.  

A última década do século XX marca a adesão do Brasil à agenda 

neoliberal através da privatização de ativos nacionais e da venda de empresas 

de infraestrutura ao grande capital internacional no âmbito de um alinhamento 

ao chamado Consenso de Washington7, elaborado por John Williamson e 

responsável por preconizar dez medidas a serem empregadas pelos países da 

América Latina.  

No contexto educacional, o primeiro desdobramento desse alinhamento 

das políticas públicas ao neoliberalismo se deu por meio da Lei 9.394/1996 – 

                                            
7 Para mais informações, ver: https://www.piie.com/commentary/speeches-

papers/what-washington-means-policy-reform. Acesso em: 25 de abril de 2022.  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Segundo Freitas e 

Figueira (2020), esta lei abandona a discussão produzida pelo Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública e fomentada com grande participação dos 

docentes durante a última metade da década de 1980. Ao ser sancionada, sob 

o governo de Fernando Henrique Cardoso, a LDB passa a contemplar as 

subjetividades dos trabalhadores das escolas públicas – em especial os 

docentes – em torno do receituário neoliberal pautado na competição e na 

concorrência. 

A visão neoliberal advoga pelo esvaziamento completo das instâncias 

democráticas do debate e das deliberações. Em uma entrevista ao jornal 

chileno El Mercurio8 em abril de 1981, Friedrich von Hayek pondera a 

necessidade da instauração de uma ditadura a fim de garantir a transição a um 

governo liberal. No caso brasileiro, ao se estabelecer o esvaziamento da 

instância de diálogos durante os anos 1990, a gestão neoliberal buscou 

silenciar os debates promovidos pelos docentes em torno da escola pública. Há 

uma correlação inequívoca entre a necessidade de suprimir os sujeitos do 

debate público e a reivindicação de consumação dos interesses empresariais. 

No contexto atual, observa-se que desde o golpe jurídico-parlamentar 

impetrado contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, as ações da esfera 

política muito se assemelham às dinâmicas supracitadas. Desse cenário 

emergiram os ataques à defesa do trabalho regulamentado, o sucateamento da 

rede de proteção social da saúde, a fragilização da autonomia escolar, dentre 

outras medidas que corroboram a ascensão do modelo neoliberal. 

Para o objetivo que nos interessa, evidenciamos o programa curricular 

São Paulo Faz Escola (SPFE). Nele é possível observar a dimensão do 

fenômeno pós-fordista, sobretudo com a disseminação dos discursos em torno 

da expressão Sociedade do Conhecimento/Informação na apresentação da 

proposta curricular no ano de 2008. A concepção discursiva deste programa 

está intimamente associada à necessidade de efetivação do imaginário dos 

ajustes da força de trabalho e a maleabilidade a que o contingente de 

                                            
8 Para mais informações: https://puntodevistaeconomico.com/2016/12/21/extracts-from-

an-interview-with-friedrich-von-hayek-el-mercurio-chile-1981/ . Acesso em: 10 de janeiro de 
2022. 

https://puntodevistaeconomico.com/2016/12/21/extracts-from-an-interview-with-friedrich-von-hayek-el-mercurio-chile-1981/
https://puntodevistaeconomico.com/2016/12/21/extracts-from-an-interview-with-friedrich-von-hayek-el-mercurio-chile-1981/
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trabalhadores deverá se submeter. O Estado de São Paulo, através da 

SEDUC/SP, passa à elaboração de diversas ações, tais como o referido 

programa curricular, a implantação do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e demais políticas concebidas pela 

nova gestão pública9 no contexto estadual. 

A institucionalização do programa SPFE ampliou a distribuição de 

materiais curriculares nas escolas paulistas. Algebaile (2009) sustenta que a 

ampliação das escolas e de suas desigualdades perpassa, nesse caso, a 

proliferação de apostilados no intuito de ajustar o ensino público à forma pós-

fordista e cooptar os docentes via discursos e práticas provenientes destas 

normas curriculares. Esses materiais, por sua vez, buscam alinhar a prática 

docente aos discursos ora preconizados pelo Estado.  

Somadas aos apostilados, suas aplicações e prescrições, instituiu-se as 

avaliações externas, criadas a fim de ranquear as posições das escolas do 

Estado de São Paulo. Avaliações periódicas, como o SARESP, orientam os 

professores a seguirem os materiais, uma vez que eles garantirão, a depender 

das metas atingidas, maiores ganhos financeiros. Estabelece-se assim um tipo 

de circuito fechado: currículo prescrito, ensino e avaliações externas.  

Eis uma outra interface da captura política do Estado sob a forma de 

gestão neoliberal. A imposição deste circuito buscará naturalizar percursos 

formativos em concorrências totais entre escolas e professores. Assim, 

difunde-se a mensagem de competitividade dos tempos atuais alinhada aos 

processos em torno do regime de acumulação flexível.  

Concomitantemente há também a proliferação das TDIC e da internet. 

Castells (2010) e Levy (2018) asseveram que as interfaces tecnológicas 

inauguram práticas e dinamizam transformações sociais. Evidencia-se, assim, 

a construção discursos em prol da diminuição do regramento laboral, o que 

resulta na precarização do trabalho ensejada pelas facilidades que as TDIC’s 

engendram no processo de exploração da mão de obra. 

                                            
9 Para mais informações, ver: A reestruturação do trabalho docente: precarização e 

flexibilização: https://www.scielo.br/j/es/a/NM7Gfq9ZpjpVcJnsSFdrM3F/?format=pdf&lang=pt  

https://www.scielo.br/j/es/a/NM7Gfq9ZpjpVcJnsSFdrM3F/?format=pdf&lang=pt
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Verifica-se no processo identificado durante as últimas duas décadas 

uma intensificação do chamado processo de relexicalização formulado por 

Fairclough (2016). Constata-se assim a migração de expressões típicas do 

contexto empresarial aos discursos que alinham as estruturas dos apostilados 

curriculares – como o SPFE. 

A passagem do fordismo para o regime de acumulação flexível se pauta 

pelo esforço em impor uma agenda de ajustes em dimensões individuais 

(trabalhador) e coletivas (políticas públicas). Essa combinação conceitual entre 

teoria do capital humano e sua redefinição, postulada por Foucault (2008) 

através do homo economicus, resulta na imposição de medidas neoliberais que 

funcionará como uma engrenagem educacional do novo de milênio. A urgência 

dessa mecânica repousa sua emergência nos anos finais da conturbada e 

combativa década de 1960. 
(...) pergunta em 1970 a Business Week, que forças “poderão conter 
as reivindicações dos trabalhadores, aliás perfeitamente naturais, por 
mais dinheiro e mais poder?” Se é verdade que a indisciplina operária 
é filha do pleno emprego, como dizem no ambiente de negócios, seria 
preciso, então, cogitar eliminá-lo. “O emprego em massa não é uma 
opção politicamente viável; [...] em outras palavras: para domar esse 
bando de inconsequentes, este país precisa é de uma boa 
depressão”, escreve no início dos anos 1970, um comentarista de 
economia que se permite ainda mais uma provocação assinando 
seus textos com um nome emprestado, um pseudônimo revelador: 
“Adam Smith”. (CHAMAYOU. 2020. p. 53). 

 

As tentativas de superação do fordismo ao longo dos anos são 

cabalmente atestada pelo empenho no desmantelamento das organizações 

sindicais, bem como das proteções sociais garantidoras de todo processo de 

produção e consumo em escala na sociedade de massas. Como Chamayou 

(2020) sustenta, trava-se uma luta no âmbito das relações de trabalho a fim de 

deslegitimar os sindicatos. Paulatinamente, os trabalhadores precisarão 

adequar-se a processos infindáveis de atualizações, e esse vínculo passa 

necessariamente pelas escolas e seus discursos, ou seja, verifica-se uma 

transformação do ensino em diversos âmbitos.  

A celebração do capitalismo no fim do milênio se mostrou com o 

aparente consentimento em torno das capacidades do gerencialismo de 

contorno pós-fordista, do regime de acumulação flexível que atravessou o 

mundo do trabalho invadindo as escolas, e se traduz literalmente em 
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expressões disseminadas nos discursos escolares relexicalizados de termos 

empresariais, objetivando a alteração substancial do ensino. 

Como vimos, a retórica da Sociedade do Conhecimento/Informação 

repousa suas bases discursivas em fins do século XX, mais precisamente a 

partir dos anos 1970. Ela enuncia a chegada da era de incremento das TIC em 

diversos âmbitos da vida social coletiva, bem como de suas ocupações no 

mercado de trabalho.  

Este fenômeno demarcou a necessidade de reorganização das bases 

produtivas por uma série de razões. Define a passagem do regime de 

acumulação fordista de produção – naquele momento mais convencional e 

planejado – para um regime de organização e acumulação pautado pelos 

ajustes e flexibilidades provenientes das incertezas do mercado e das 

dinâmicas de flutuação financeiras. Por sua vez, tal fenômeno se materializa 

em discursos que advogam pela necessidade de superação das defesas 

sociais e da organização sindical. Tem-se, de um lado, o welfare state, o 

estado de bem-estar social, garantidor de defesas sociais perante as 

turbulências do modo de produção e consumo capitalista; de outro, as 

tentativas de desmantelamento das organizações sindicais e suas conquistas 

históricas na promoção e na defesa de direitos legais. 

Nessa emergência é possível constatar, no contexto das sociedades 

capitalistas ocidentais do Atlântico Norte, uma caçada aos direitos sociais e às 

organizações sindicais. Este novo contexto demandou fundamentalmente uma 

reestruturação das bases de exploração e formação dos trabalhadores. 

Objetivou-se, assim, processos de reestruturação laboral que buscaram a 

adequação aos parâmetros de maximização e disciplinarização dos corpos 

para maior exploração da força de trabalho e expropriação da mais-valia10 – 

como sustenta Chamayou (2020) – sobre as indisciplinas operárias nas 

fábricas automotivas da General Motors nos anos 1970.     

As Indisciplinas habituais, da mesma maneira que as disciplinas das 
quais constituem o simétrico oposto, são uma arte do detalhe. Elas 

                                            
10 Mais-valia: conceito elaborado por Karl Marx que diz respeito à relação entre valor 

final da mercadoria produzida e a soma dos valores dos meios de produção e o trabalho.  
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investem tanta minúcia e obstinação para produzir os desvios quanto 
o campo contrário para ditar regras. Operando na escala do mínimo 
gesto, recuperam momentos de trégua, pilhagem obstinada cujo 
saque se conta melhor em dezenas de segundos arrancados para si 
na cadência da linha de montagem (...). Se a disciplina é uma 
ritmopolítica ou cronopoder, a indisciplina também o é, mas em 
direção diametralmente oposta, uma luta contra o relógio de um tipo 
particular. “Na fábrica, eu vi uma mulher correr ao longo da linha de 
montagem para manter a produção. Eu não corro por ninguém. Nem 
pensar em qualquer um me mandando correr na fábrica“. As 
primeiras grandes recusas da aceleração foram lutas operárias. Os 
indisciplinados são ladrões do tempo (p. 33). 

Neste momento em específico, a conjuntura global do capitalismo, 

sobretudo no contexto do Hemisfério Norte ocidental, clamava por mudanças. 

O processo histórico do pós-guerra caracteriza-se pela consolidação do regime 

de acumulação fordista. Este se constituiu rigorosamente num ambiente de 

rigidez e planejamento das ações. Os grandes capitalistas observaram nas 

conquistas sindicais e no fortalecimento do welfare state um obstáculo à 

maximização dos lucros.  

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 
evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter 
as contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas 
dificuldades podem ser melhor apreendidas por uma palavra: rigidez. 
Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de 
larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa 
que impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam 
crescimento estável em mercados de consumo invariantes. Havia 
problemas nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho 
(especialmente no chamado setor “monopolista”). E toda tentativa de 
superar esses problemas de rigidez encontrava força aparentemente 
invencível do poder profundamente entrincheirado da classe 
trabalhadora – o que explica as ondas de greves e os problemas 
trabalhistas do período 1968 – 1972. A rigidez dos compromissos do 
Estado foi se intensificando à medida que programas de assistência 
(seguridade social, direitos de pensão e etc.) aumentavam sob 
pressão para manter a legitimidade num momento em que a rigidez 
na produção restringia expansões da base fiscal para gastos 
públicos. O único instrumento de resposta flexível estava na política 
monetária, na capacidade de imprimir moeda em qualquer montante 
que parecesse necessário para manter a economia estável. E, assim, 
começou a onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão 
do pós-guerra. Por trás de toda rigidez específica de cada área 
estava uma configuração indomável e aparentemente fixa de poder 
político e relações recíprocas que unia o grande trabalho, o grande 
capital e o grande governo no que parecia cada vez mais uma defesa 
disfuncional de interesses escusos definidos de maneira tão estreita 
que solapavam, em vez de garantir, a acumulação de capital. 
(HARVEY 2003. p. 135). 

Essas dinâmicas de poder que perduraram por cerca de quarenta anos 

até meados dos anos 1970, sob o ponto de vista dos interesses capitalistas, 
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constituíam-se como entraves à ampliação da produção, bem como da 

apropriação dos lucros ainda no decorrer dos anos 1960. Situado na gestão 

fordista da sociedade pelo Estado e na força aguerrida dos sindicatos, o capital 

direcionou suas forças para o desmantelamento de leis e medidas de defesas 

sociais almejando a completa diminuição da força das organizações sindicais 

de classe. No plano territorial, operou na distribuição de filiais industriais por 

diversos países buscando aqueles com leis trabalhistas menos rigorosas. 

A base das definições dos discursos da Sociedade do 

Conhecimento/Informação repousa sobre a necessidade de superação dos 

entraves ao aumento da apropriação do excedente influenciando a sociedade 

como um todo. Nesse sentido, concentra esforços na redução/anulação do 

ímpeto dos sindicatos e desregulamenta as relações econômicas através de 

diversas medidas estatais. Em outras palavras, fomenta uma gestão estatal 

que desregulamentará tanto o mercado como incutirá uma dimensão 

empresarial nas formações, aspecto observado nos discursos da SEDUC/SP. 

Outra interface deste processo é a procura por competitividade nos territórios 

com gestões governamentais alinhadas ou em processo de alinhamento à 

forma de gestão neoliberal ou à Nova Gestão Pública. 

A superação do fordismo demandou um conjunto de argumentos 

pautado na imposição do regime de produção e na acumulação flexível. Este 

padrão apoia-se na flexibilidade dos processos do mercado de trabalho e suas 

rápidas mudanças. Por conseguinte, tem-se a intensificação tecnológica, cujo 

propósito é aumentar a acumulação de capital. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na 
flexibilidade dos processos de trabalho dos mercados de trabalho, 
dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento 
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como 
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 
emprego do chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas (tais como a “terceira Itália”, Flandres, os vários 
vales e gargantas do silício, para não falar da vasta profusão de 
atividades dos países recém-industrializados). (HARVEY. 2003. p. 
140). 
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Desta maneira, disseminam-se os discursos que colocam em cheque o 

Estado de bem-estar social e suas políticas públicas orientadas à promoção da 

defesa dos direitos sociais. O bem público, para os formuladores destas 

narrativas, afigura-se como um dos elementos limitadores deste pretenso 

desenvolvimento individual. Assim sendo, a adoção de uma dimensão de 

flexibilidades é apresentada como uma necessidade que os sujeitos terão de 

assimilar dos anos 1970 em diante. 

A passagem do fordismo para o regime de acumulação flexível 

demandou uma reordenação dos processos de produção. Com a dinamização 

da exploração da força de trabalho e, paralelamente, com o tão almejado 

desenvolvimento tecnológico, as premissas espaço-temporais do fordismo se 

romperam. A ideia de sucessão da formação e encaixe automático no mercado 

de trabalho se perdeu. No plano geográfico, as empresas se 

desterritorializaram e suas filiais se distribuíram pelo globo em busca de 

competitividades totais em territórios sem regulamentação. 

O Estado brasileiro, por sua vez, executou medidas de 

desregulamentação e de vendas de ativos nacionais ao longo da década de 

1990, sobretudo e precisamente a partir de 1995 sob a presidência de 

Fernando Henrique Cardoso. Nesse contexto, a administração pública inclinou-

se à execução de reformas em diversos âmbitos sob o viés neoliberal. Na 

educação no Estado de São Paulo, operou mudanças no ensino e também na 

forma de contratação de docentes em regime temporário sem acesso às 

conquistas históricas do professorado paulista, como por exemplo, o direito ao 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE). 

A superação do modo de regulação fordista também se desdobra na 

formulação de políticas públicas. O Estado Nacional, no interior do contexto 

complexo da luta de classes, foi capturado pelos cumpridores de agendas aqui 

denominados neoliberais: 

O mecanismo para levar o processo de globalização à maioria dos 
países do mundo era simples: pressão política por intermédio de atos 
diretos do governo ou imposição pelo FMI/Banco 
Mundial/Organização Mundial do Comércio. Só depois que as 
economias fossem liberalizadas o capital global entraria nesses 
países. (CASTELLS. 2010. p. 181). 
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Castells (2010) afirma que, sob esse panorama de administração 

econômica, os governos locais tenderão necessariamente a cumprir suas 

obrigações junto aos organismos internacionais, e para tanto, alinham suas 

economias à dimensão ultraliberal que emergiu nos anos 1970 no contexto de 

superação fordista. Essa conjuntura é deveras propícia ao surgimento dos 

discursos da Sociedade do Conhecimento/Informação. 

A Sociedade do Conhecimento/Informação, expressão que se refere ao 

tempo de desenvolvimento das TIC, bem como de seu incremento em vários 

âmbitos da vida dos trabalhadores – sobretudo de suas ocupações laborais – 

pode ser resumido como meio de suporte à necessidade de contínua 

atualização dentro de um contexto de obsolescência programada da força de 

trabalho. A desatualização da força de trabalho deriva das transformações das 

bases técnicas produtivas. Deste modo, a flexibilidade nos processos e 

itinerários formativos circunscritos às necessidades de inserção no mercado de 

trabalho de fim de milênio é esgarçada, ou seja, há uma constante atualização 

por parte dos trabalhadores de suas funções para que estes possam estar à 

disposição da chamada nova economia na celebração da forma capitalista de 

produção e consumo. 

Castells (2010) observa que, a partir dos anos 1990, as sociedades 

dispuseram de um padrão de maximização da produtividade baseada na 

competitividade e em conhecimentos difundidos pelas TIC, o que resultou na 

ampliação do setor de serviços. As relações trabalhistas passaram a obedecer 

cada vez mais às dinâmicas de acumulação flexível, dando origem, por 

exemplo, à subcontratação para um elevado número de atividades. As 

variações e as flutuações do mercado de trabalho operam como um ambiente 

propício à construção de ideias que naturalizam as variações e ampliações da 

exploração do excedente produtivo. Esse fenômeno repercutirá nas escolas 

principalmente através dos programas e reformas curriculares. 

Tanto Harvey (2003) quanto Castells (2010) assinalam a Sociedade do 

Conhecimento/Informação como mais um estágio da mundialização capitalista 

em meados dos anos 1970. Essa dinâmica se distribui espacialmente em 

escala planetária e possui uma retórica de transformação das relações de 
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produção. Convém ressaltar a premente necessidade da flexibilidade (das 

relações sociais em diferentes escalas) para uma maior exploração da força de 

trabalho, ao passo que, do ponto de vista da técnica, esta retórica sustenta o 

desenvolvimento da microeletrônica e demais tecnologias. 

Portanto, evidencia-se a necessidade de formação ajustada a esse novo 

tempo social em que as benesses do planejamento ficaram para trás com 

todas as suas resultantes do pós-guerra. A imposição de um receituário que 

apresenta uma crise temporal permanente em virtude da atualização das bases 

técnicas produtivas e do enredamento geográfico das empresas capitalistas na 

contemporaneidade. Portanto, faz-se urgente, para alguns, a aceitação dos 

paradigmas de ajustes e flexibilidades tão comuns aos discursos da atualidade. 

Paralelamente, identifica-se a disseminação e presença das TIC, bem 

como seu uso no contexto do modo de regulação fordista e sua chegada às 

escolas. Na passagem dos anos 1980 para os anos 1990 a intensificação 

tecnológica se aprofunda concomitantemente à transmissão através dos 

organismos internacionais das tentativas de superação do Estado de bem-estar 

social. 

Logo, o Estado será partícipe da necessidade de superação do fordismo, 

implementando a radicalização denominada neoliberalismo como oposição ao 

liberalismo clássico:  
O “neoliberalismo” vem mais tarde. Em certos aspectos, aparece 
como uma decantação do “novo liberalismo” e, em outros como uma 
alternativa aos tipos de intervenção econômica e reformismo social 
pregados pelo “novo liberalismo”. (...) Mas, ainda que admitam a 
necessidade de uma intervenção do Estado e rejeitem a pura 
passividade governamental, os neoliberais opõem-se a qualquer 
entrave ao jogo da concorrência entre interesses privados. A 
intervenção do Estado tem até sentido contrário: trata-se não de 
limitar o mercado por uma ação de correção ou compensação do 
Estado, mas de desenvolver e purificar o mercado concorrencial por 
um enquadramento jurídico cuidadosamente ajustado. Não se trata 
mais de postular um acordo espontâneo entre interesses individuais, 
mas de produzir as condições ótimas para que o jogo de rivalidade 
satisfaça o interesse coletivo. (...) o neoliberalismo combina a 
reabilitação da intervenção pública com uma concepção do mercado 
centrada na concorrência, cuja fonte, como vimos, encontra-se no 
spencerismo da segunda metade do século XIX. Ele prolonga a 
virada que deslocou o eixo do liberalismo fazendo da concorrência o 
princípio central da vida social e individual, mas, em oposição à fobia 
spenceriana de Estado, reconhece que a ordem de mercado não é 
um dado da natureza, mas um produto artificial de uma história e de 
uma construção política. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 69). 



   32 
 

A administração pública neoliberal objetiva superar alguns aspectos do 

liberalismo clássico. O neoliberalismo, por sua ótica, busca reordenar a esfera 

pública sob as premissas empresariais na promoção dos princípios 

concorrenciais e gerenciais. Algo que, por sua vez, resultará em políticas 

públicas de competitividade total entre as escolas. O Estado reordena assim o 

mote das políticas públicas implantando um sentido gerencialista empresarial 

cujo conteúdo apresenta metas a serem alcançadas implicando o sentido 

público num panorama concorrencial. 

Tanto el sistema educativo como la propia institución escolar se 
encuentran inmersos en un escenario de incertidumbre y 
ambiguedad, en lo que respecta a las finalidades más importantes 
que definen la tarea educativa y los critérios éticos que determinan 
las decisiones cotidianas en lós intercâmbios escolares. La pérdida 
de legitimidad de las propuestas derivadas de la filosofía de la 
ilustración y de sus consecuentes relatos globalizadores, que 
conferían sentido humanista à la instrúcion ilustradora, intentando 
compensar las diferencias culturales de origen y ofrecer una 
plataforma cognitiva de igualtad de oportunidades, sitúan al sistema 
educativo y a la institución escolar en el ojo del huracán de las puras 
exigencias económicas de la política neoliberal. La política educativa 
deja de ocupar el centro orientador en la toma de decisiones y se 
convierte en puro instrumento del mercado. (PÉREZ GÓMES. 2000 p. 
130).  

Como sustenta Pérez Gómez (2000), as políticas educacionais deverão 

servir aos interesses neoliberais no contexto final do século XX. Nesta 

conjuntura em que o liberalismo, agora sob uma roupagem neoliberal, opera 

políticas públicas e, no caso escolar, as conceberá como um dos centros 

irradiadores de suas concepções, convertendo-as em mais um dos 

instrumentos de demandas mercadológicas. 

Em consonância com a imposição do regime de acumulação flexível, 

disseminaram-se as TDIC e a infraestrutura da internet. Esse momento 

histórico se enquadra nos discursos construídos e interessados em reafirmar 

as necessidades de ajustes da força de trabalho. Tais discursos se debruçam 

sobre as escolas buscando impor a consolidação de subjetividades envolvidas 

na naturalização da maior exploração da força de trabalho. 

A possibilidade de mobilidade entre os sujeitos através do 

desenvolvimento tecnológico e da posse das TDIC com conexão à internet faz 

parte do tecido social contemporâneo. De fato, os discursos apresentados em 
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torno da Sociedade do Conhecimento/Informação buscam fomentar a ideia de 

irreversibilidade do regime de acumulação flexível e suas demais resultantes.  

Observa-se atualmente discursos sobre eventuais ganhos flexíveis que a 

possibilidade de mobilidade instaura. Para os trabalhadores, isso vem se 

perpetuando, expondo-os à completa desregulamentação das proteções 

trabalhistas conquistadas em muitos anos, tais como aquelas evidenciadas 

pelas reformas laborais. Interessa, para tanto, a perpetuação das retóricas em 

torno das flexibilidades, consolidando uma eterna temporalidade de crises em 

que o trabalhador deve ser maleável a este processo, associado à 

territorialidade em rede proporcionada pela internet.  

As incertezas da sucessão temporal e a desterritorialização do trabalho 

se apresentam como ponto de partida para que os indivíduos admitam a 

naturalização de um mundo pós-fordista de sucessão de ajustes em regimes 

de acumulação flexível. Assim como veremos, no caso dos professores, perde-

se a capacidade da totalidade dos processos pela intensificação tecnológica 

que impõe a interconexão nos sete dias da semana e nas 24 horas diárias. Tal 

processo se acentua vertiginosamente com a disseminação do novo 

coronavírus. 

A próxima seção busca identificar a conexão entre a retórica da 

Sociedade do Conhecimento/Informação e seu advento em documentos 

escolares paulistas. 

2.2. O surgimento expressão Sociedade do Conhecimento/Informação nos 
documentos escolares paulistas.  

A proliferação de documentos curriculares implementados nas escolas 

paulistas nos últimos anos ancora-se sobre a necessidade de padronização 

das práticas docentes. Usualmente, nos meios midiáticos hegemônicos de 

massa, a educação pública é o ente responsável pela insuficiente ascensão 

econômica da nação. Assim, desde fins do milênio e início do século XXI, as 

escolas públicas receberam documentos indutores de práticas e fundamentos 

metodológicos, alinhando por fim os sujeitos aos discursos hegemonizantes 

nos últimos trinta anos. O excerto a seguir constitui um exemplo notável: 
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Este documento básico apresenta os princípios orientadores para 
uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao 
enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do 
mundo contemporâneo. O documento aborda algumas das principais 
características da sociedade do conhecimento e das pressões que 
a contemporaneidade exerce sobre os jovens cidadãos, propondo 
princípios orientadores para a prática educativa, a fim de que as 
escolas possam tornar aptas a preparar seus alunos para esse novo 
tempo. Priorizando a competência da leitura e escrita, esta proposta 
define a escola como espaço de cultura e de articulação de 
competências e conteúdos disciplinares. (São Paulo. 2008. p. 8. Grifo 
do autor). 
 

Durante os primeiros anos do século XXI emergem diversas 

preocupações referentes ao discurso incutido nas escolas públicas paulistas. 

Nos inúmeros documentos curriculares as necessidades de alinhamento das 

escolas às tensões da contemporaneidade, tal como visto na epígrafe 

supracitada, são patentes. Sobre a Sociedade do Conhecimento/Informação, 

Duarte (2008) discorre sobre as transformações do capitalismo: 

Reconheço, e não poderia deixar de fazê-lo, que o capitalismo do final 
do século XX e início do século XXI passa por mudanças e que 
podemos considerar que estejamos vivendo uma nova fase do 
capitalismo. Mas isso não significa que a essência da sociedade 
capitalista tenha se alterado ou que estejamos vivendo uma sociedade 
radicalmente nova, que pudesse ser chamada de sociedade do 
conhecimento. A assim chamada sociedade do conhecimento é uma 
ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da 
reprodução ideológica do capitalismo. Dessa forma, para falar algumas 
ilusões da sociedade do conhecimento é preciso primeiro explicitar que 
essa sociedade é, por si mesma, uma ilusão que cumpre determinada 
função ideológica na sociedade capitalista contemporânea (p. 13). 

A concepção em torno da ideia da Sociedade do 

Conhecimento/Informação apresenta o contemporâneo como uma nova forma 

das relações sociais, aprofundando a dimensão da produção capitalista em 

diversas esferas do tecido social. Baseando-se nas alterações concernentes ao 

mundo do trabalho, reordena as bases produtivas assentadas no 

desenvolvimento da robótica e da microeletrônica.  

A superação do fordismo e a passagem para o chamado Toyotismo11 

manifestaram-se no decorrer dos anos 1960, atingindo seu ápice a partir da 

década seguinte. A Figura 3 representa o modelo industrial pós-fordista. Nesta 

paisagem, não mais observamos a linha de produção fordista, visto que a 

robótica vem a substituir em grande parte a mão de obra na indústria 

                                            
11 Modelo de produção com intensa presença da tecnologia robótica e sob demanda. 
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automotiva. Entretanto, participam desse novo sistema os responsáveis pela 

programação destas máquinas e seus demais acessórios, cuja operação é 

realizada pelos “novos” trabalhadores alinhados a uma política de 

conhecimento técnico e de flexibilidade das atividades laborais. 

 
Figura 3 – Esquema de produção Toyotista. 

Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso: 05 de agosto 2021 

Aplicada na profunda reconstrução do Japão, essa nova da base 

produtiva invadiu os países do Atlântico Norte. Sua implantação, em 

consonância aos discursos de transformação das subjetividades da mão de 

obra industrial implicam uma submissão ao regime de flexibilidade laboral. Há 

um avanço sistemático no processo de construção de consentimentos em torno 

da necessidade de mudanças, que objetivamente ganharam corpo em torno da 

concepção da Sociedade do Conhecimento/Informação. Demarcou-se, assim, 

a irrefreável reordenação num mundo de crises oscilantes que se definiu a 

partir dos anos 1970 com a reconfiguração internacional da economia 

capitalista. Com a tentativa de superação do fordismo, irrompe agora a 

tentativa de naturalização social das tempestades e crises próprias do modo 

capitalista de produção. Os grandes grupos empresariais passam a dispersar 

suas indústrias pelos diferentes cantos do globo a fim de maximizar a extração 

do maior valor possível. 

A lógica deste novo modelo assume uma centralidade na vida dos 

professores ao acessarem os documentos formuladores de práticas docentes 
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como o SPFE. Por sua vez, a recorrência de tal lógica em documentos 

curriculares denota uma preocupação de se impor uma perspectiva alinhavada 

aos interesses hegemônicos capitalistas. Observa-se, portanto, uma relação 

desigual na participação do processo de elaboração e implantação dos 

programas curriculares.  

(...) o discurso autoritário, em que a presença do referente (objeto) se 
oculta no dizer daquele que se pretende agente único, estancando a 
reversibilidade por não ceder a palavra, usando a assimetria para 
reduzir interlocutores em meros ouvintes. (BARRETO. 2014. p.18). 

A unilateralidade destes novos conceitos dá origem a termos que 

aparentemente apresentam a situação do mundo como tal se deve aceitá-lo. A 

citação que inaugura nossa abordagem na presente seção foi retirada do 

documento elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

(SEDUC), datado do ano de 2008, cuja capa reproduzida na Figura 4 é um 

exemplo ilustrativo desse movimento discursivo no qual se desdobra o lastro da 

chamada Sociedade do Conhecimento/Informação. 

            
Figura 4: Imagem de capa da Proposta Curricular. (SP, 2008). 

As pressões da contemporaneidade mencionadas na epígrafe desta 

seção evidenciarão, como veremos mais adiante no Capítulo 3, a necessidade 



   37 
 

da uniformização do trabalho docente. Nesta perspectiva, objetiva-se o 

alinhamento das escolas e suas práticas docentes aos processos formativos 

vinculados aos interesses ajustados aos novos contextos presentes nas 

relações do mundo do trabalho e suas contradições.  

Nesse sentido, Apple (1982) é certeiro sobre a necessidade de controle 

social sobre as escolas e como esse processo tem se desenvolvido desde a 

Revolução Industrial. Na contemporaneidade, associado à necessidade de 

controle, evidencia-se – tal como aponta Fairclough (2016) – o processo de 

relexicalização; o uso de vocábulos externos aos contextos educacionais 

devidamente sintonizados às concepções empresariais. Constata-se o uso de 

jargões externos pouco afeitos aos discursos educacionais, desvelando o 

ajuste retórico como elemento de controle social. 

Esse último interesse, o substrato econômico da vida escolar 
cotidiana, adquire importância especial quando, mais adiante neste 
capítulo, virmos o que as escolas ensinam a respeito de trabalho e 
lazer. Naturalmente, o controle social como ideia ou interesse não se 
originou com as primeiras preocupações de utilizar o conhecimento 
escolar para fins conservadores. O controle social era um objetivo 
implícito de muitos programas de reformas sociais e políticos 
desenvolvidos durante o século XIX tanto por meios estatais quanto 
particulares. Era sua intenção, também, que a ordem, a estabilidade e 
o imperativo do crescimento industrial pudessem ser mantidos diante 
de uma diversidade de mudanças sociais e econômicas. (APPLE. 
1982. p.76). 

A lógica da Sociedade do Conhecimento/Informação penetrou no tecido 

social. Essa naturalização pode ser claramente observada no documento da 

SEDUC/SP ao lançar mão da ideia de autonomia e autorresponsabilização das 

aprendizagens: 

A autonomia para gerenciar a própria aprendizagem (aprender a 
aprender) e o resultado dela em intervenções solidárias (aprender a 
fazer e a conviver) deve ser a base da educação das crianças, dos 
jovens e dos adultos, que têm em suas mãos a continuidade da 
produção cultural e das práticas sociais. (São Paulo, 2008. p. 11). 

Manifesta-se a noção do gerenciamento da própria aprendizagem, já 

que os momentos atuais impõem a crise permanente, e assim, a necessidade 

inevitável da atualização individual permanente tão peculiar aos discursos 

derivados da expressão Sociedade do Conhecimento/Informação e, 

consequentemente, à transformação dos processos formativos escolares. O 

uso de certos fundamentos do denominado relatório Delors (1996) é facilmente 
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perceptível e associado ao chamado gerencialismo empresarial. O emprego do 

termo gerenciar por si só já demonstra fartamente a transposição de um 

contexto a outro; do mundo empresarial ao educacional. Duarte (2011) 

sustenta que, 

Assim, o lema “aprender a aprender” desempenha um importante 
papel na adequação do discurso pedagógico contemporâneo às 
necessidades do processo de mundialização do capitalismo, pela sua 
vinculação à categoria de adaptação que ocupa lugar de destaque 
tanto no discurso político-econômico neoliberal como nas teorias 
epistemológicas, psicológicas e pedagógicas de cunho construtivista 
(p. 65). 

No âmbito global, o fim das metanarrativas, a queda do muro de Berlim e 

o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ensejam a 

ampliação do modo de produção capitalista em escala mundial. Assim, vemos 

a emergência de novos discursos visando a hegemonização social promovida 

pela narrativa empresarial. Este movimento internaliza princípios do capitalismo 

de fim de milênio de modo a não deixar a escola fora do alcance de seu 

escopo. A ideia de gerenciamento da aprendizagem é condizente à retórica dos 

espaços empresariais. Temos assim o advento de expressões, outrora 

circunscritas aos espaços puramente capitalistas, inundando as políticas 

públicas educacionais como parte de um fenômeno a que Fairclough (2016) 

denominou relexicalização. 

A importância de identificar esse processo de relexicalização nos é 

fundamental para entender as implicações do conteúdo presente nos 

documentos curriculares de Geografia e demais disciplinas. Desde meados dos 

anos 1970 até os primeiros anos do novo milênio, a posição dos gestores da 

corrente neoliberal buscou consolidar uma subjetividade alinhada ao 

consentimento da agenda de submissão do trabalho em relação ao capital. 

Além do esfacelamento do trabalho regulamentado, vê-se paralelamente o 

avanço de diversas expressões oriundas do contexto empresarial agora 

presentes no cotidiano escolar. Este ordenamento de expressões, jargões e 

novos vocábulos abunda na literatura a que os professores tiveram acesso no 

Estado de São Paulo. 

A preocupação com a própria responsabilização – ou 

autorresponsabilidade – e a noção de tentativa de empregabilidade futura 
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ultrapassam as fronteiras do mercado de trabalho e passam a operar no 

contexto educacional com o advento de expressões/noções do gerencialismo 

empresarial. Nesse contexto, um substantivo basta para resumir a dimensão 

subjetiva dos atuais e futuros trabalhadores: flexível. Ser um sujeito flexível 

para gerenciar sua cognição na esfera do mercado de trabalho, de modo a 

adequar-se a algum posto com horários, ganhos e arranjos laborais flexíveis.  

As múltiplas transformações iniciadas durante os anos 70 foram 
coordenadas, reunidas, e rotuladas durante a década seguinte num 
vocabulário único: flexibilidade. A flexibilidade, que é em primeiro 
lugar possibilidade de as empresas adaptarem sem demora seu 
aparato produtivo (em especial o nível do emprego) às evoluções da 
demanda, também será associada ao movimento rumo à maior 
autonomia do trabalho, sinônimo de adaptação mais rápida do terreno 
às circunstâncias locais, sem que fossem esperadas as ordens de 
uma burocracia ineficiente. O termo é adotado ao mesmo tempo pela 
gestão empresarial e por certos socioeconomistas do trabalho 
oriundos do esquerdismo (como B. Coriat), que, abandonando a 
postura crítica adotada até então, agem como se a necessidade de 
uma “flexibilidade qualificada de dinâmica”, vista como “nova forma 
de totalização”, se impusesse como coisa indiscutível 
(Chateauraynaud, 1991, PP. 149-52). A flexibilidade passou então a 
fazer parte – durante uns dez anos, ou seja, até o reaparecimento de 
um movimento crítico de grande amplitude no fim de 1995 – de um 
discurso que se enrijecerá com o tempo e dará às evoluções dos 
últimos vinte anos um caráter ao mesmo tempo impessoal e fatalista, 
em conformidade com uma visão organicista ou darwinista da 
história. Esse processo sem sujeito, desejado por ninguém, seria 
resultado de um reflexo coletivo de adaptação a uma situação, cujas 
causas, exteriores, se teriam imposto a atores, ou melhor, a 
“estruturas” condenadas a transformar ou desaparecer (BOLTANSKI 
e CHIAPELLO. 2020. p. 229. Grifo do autor). 

A normalização dos processos de flexibilidades perpassa o conjunto da 

sociedade se impõe aos atores sociais naturalizando os preceitos dos 

intermináveis ajustes. Há uma transposição de um contexto a outro de 

vocábulos (relexicalização) extraídos dos espaços empresariais, agora 

transpostos aos contextos escolares. Tal operação busca a construção de um 

consentimento através de uma imposição cuja finalidade é legitimar os 

discursos extraescolares. 

A mudança deixa traços nos textos na forma de concorrência de 
elementos contraditórios ou inconsistentes – mesclas de estilos 
formais e informais, vocabulários técnicos e não técnicos, marcadores 
de autoridade e familiaridade, formas sintáticas mais tipicamente 
escritas e mais tipicamente faladas, e assim por diante. À medida que 
uma tendência particular de mudança discursiva se estabelece e se 
torna solidificada em uma nova convenção emergente, o que é 
percebido pelos intérpretes, num primeiro momento, como textos 
estilisticamente contraditórios perde o efeito de “colcha de retalhos”, 
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passando a ser considerado “inteiro”. Tal processo de naturalização é 
essencial para estabelecer novas hegemonias na esfera do discurso. 
(FAIRCLOUGH. 2016. p. 133.) 

Trata-se de um procedimento não necessariamente novo. A propósito, 

desde meados dos anos 1970, no auge do regime militar, já era possível 

localizar tal prática. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do ano 

de 1971 apresenta alguns princípios, dentre eles, um ensino voltado à 

eficiência como marco que tende à obtenção de resultados máximos com 

gastos mínimos. Esta lógica se alinha às concepções economicistas que 

arrogam a necessidade da educação estar a serviço do chamado “progresso 

econômico”, introduzindo o embrião da teoria do capital humano. Vê-se, 

portanto, a tentativa inequívoca de capturar as dimensões sociais da 

escolarização com fundamentos advindos das práticas empresariais, impondo 

certos pressupostos extraídos de espaços estranhos às escolas. 

O conjunto dos postulados básicos da teoria do capital humano teve 
profunda influência nos (des)caminhos da concepção, políticas e 
práticas educativas no Brasil, sobretudo, na fase mais dura do golpe 
militar de 64, anos 1968 a 1975. No plano da política, de forma 
autocrática, o economicismo serviu às forças promotoras do golpe, da 
base conceptual e técnica à estratégia de ajustar a educação ao tipo 
de opção por um capitalismo associado e subordinado ao grande 
capital. A Reforma Universitária de 68 e, sobretudo a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, de 1971, corporificam a essência 
deste ajuste. (FRIGOTTO. 1995 p. 43). 

Sobre a mencionada teoria do capital humano, seus princípios, oriundos 

dos espaços empresariais, operam a partir de uma dimensão economicista 

aplicada às necessidades de atualização da formação enquanto processo 

gerador de riquezas. Ainda em Frigotto (1995): 

(...) a ideia de capital humano é uma “quantidade” ou um grau de 
educação e de qualificação, tomado como indicativo de um 
determinado volume de conhecimentos, habilidades e atitudes 
adquiridas, que funcionam como potencializadoras da capacidade de 
trabalho e de produção. Desta suposição deriva-se que o 
investimento em capital humano é um dos mais rentáveis, tanto no 
plano geral do desenvolvimento das nações, quanto no plano da 
mobilidade individual. (p. 29). 

No decorrer dos anos 1970 e 1980, a premissa da teoria do capital 

humano é disseminada como elemento de desenvolvimento nacional e 

individual, corroborando o argumento de Frigotto (1995). Interessante notar 

que, nesse aspecto, há uma operação conceitual na aplicação da ideia do 
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capital humano aos princípios regentes do regime de acumulação flexível, pois 

centrará no indivíduo as capacidades de superação – autorresponsabilidade – 

de seus obstáculos às incertezas que envolverão as rápidas mudanças do 

mundo profissional. Verifica-se assim uma associação discursiva em relação à 

necessidade de atualização profissional contínua num mundo de crises regido 

pela reorganização da estrutura territorial capitalista.  

A atualização de teorias economicistas foi repaginada através de 

propagandas responsáveis pela promoção dos ideais inerentes à 

autorresponsabilização da formação. Em um mundo marcado por grandes 

incertezas, a escola deverá atuar em processos adaptativos, ou melhor, 

fomentará uma pedagogia de ajustes em uma época de turbulências 

econômicas. Produz-se assim a necessidade de construir imaginários e 

subjetividades que naturalizam os processos de produção de riqueza num 

mundo cujas relações de poder assimétricas abundam no seio das sociedades 

capitalistas que emergem a partir do novo milênio. Nesse panorama, as TDIC, 

internet e seus processos se mobilizam e se reconfiguram como fundamentos 

práticos para o consentimento destes tempos. 

Vale destacar que a promoção dos discursos em torno da Sociedade do 

Conhecimento/Informação advém dos países centrais da economia capitalista 

ocidental do Atlântico Norte, ou seja, os mesmos que protagonizaram 

transformações em suas bases produtivas e, consequentemente, em seus 

territórios. A simples veiculação destes novos ideais em outras realidades se 

presta a edificar hegemonias em nações que há tempos estão situadas nas 

periferias da ordem econômica. 

As desigualdades sociais se apresentam como estágios para o 

desenvolvimento futuro. Os itinerários deste processo se aplicam a todas as 

nações através da execução e aplicação das normas concebidas pelos países 

centrais do Atlântico Norte no âmbito de uma economia capitalista. As 

diversidades são suprimidas em nome de postulações unificadoras, como o 

conceito de Sociedade do Conhecimento/Informação. Canclini (2007) faz uma 

observação pertinente a esse respeito: 
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Por isso é arriscada a generalização do conceito de sociedade do 
conhecimento à totalidade do planeta, incluindo centenas de etnias e 
nações. Tal como outras designações de processos contemporâneos 
– “sociedade de consumo”, “globalização” –, requer especificar com 
cuidado seu âmbito de aplicação para não homogeneizar movimentos 
heterogêneos ou grupos sociais excluídos das modalidades 
hegemônicas do conhecimento. Dado que os saberes científicos e as 
inovações tecnológicas estão desigualmente repartidos entre países 
pobres, por níveis educacionais e faixas etárias, a problemática da 
diversidade cultural e os estudos sobre ela devem fazer parte da 
consideração teórica, da investigação empírica e do planejamento de 
políticas neste campo. (CANCLINI. 2007 p. 225. Grifo do autor). 

Observa-se claramente que a disseminação de ideias e formulações 

externas às escolas cumpre com a finalidade de veicular itinerários 

devidamente alinhados aos discursos das formas contemporâneas da 

exploração da força de trabalho, além de corroborar a forma como os 

trabalhadores deverão se “formar” num contexto de extrema difusão das TIC e, 

posteriormente, das TDIC. Aos professores caberá entender esse percurso e 

se ajustar aos novos tempos que substituíram o fordismo. 

Parte desse processo de construção do consentimento em torno de 

novas dinâmicas sociais apresenta, concomitantemente, a intensificação do 

desenvolvimento da microeletrônica e, por conseguinte, de suas diversas 

derivantes. Assim, o Hemisfério Norte assume o protagonismo com tais 

adventos que, num primeiro momento, não se disseminaram pelo mundo, mas 

seus desdobramentos foram ineludíveis décadas seguintes: 

(...) as novas tecnologias da informação e comunicação difundiram-se 
pelo globo com a velocidade da luz em menos de duas décadas, 
entre meados dos anos 70 e 90, por meio de uma lógica, que ao meu 
ver, é a característica dessa revolução tecnológica: a aplicação 
imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, 
conectando o mundo através da tecnologia da informação. Na 
verdade há grandes áreas do mundo e consideráveis segmentos da 
população que estão desconectados do novo sistema tecnológico. 
(...) Além disso, a velocidade da difusão tecnológica é seletiva tanto 
social quanto funcionalmente. O fato de países e regiões 
apresentarem diferenças quanto ao momento oportuno de dotarem 
seu povo do acesso ao poder da tecnologia representa fonte crucial 
de desigualdade em nossa sociedade. As áreas desconectadas são 
cultural e espacialmente descontínuas: estão nas cidades do interior 
dos EUA ou nos subúrbios da França, assim como nas favelas 
africanas e nas áreas rurais carentes chinesas e indianas. Mas 
atividades, grupos sociais e territórios dominantes por todo o globo 
estão conectados, na aurora do século XXI, em um novo sistema 
tecnológico que, como tal, começou a tomar forma somente na 
década de 1970 (CASTELLS. 2010 p. 70). 
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A disseminação tecnológica mencionada por Castells (2010) redundou 

em mais desigualdades regionais inclusive entre cidades e/ou regiões ao longo 

das décadas de 1970 a 1990. Já no apagar das luzes do século XX, a 

proliferação das novas bases técnicas e produtivas impulsionou narrativas em 

torno dos fundamentos do regime de acumulação flexível. 

  



   44 
 

3. Reconhecendo algumas características das formações dos professores 

de Geografia no contexto da escola pública contemporânea e correlações 
com as tecnologias. O enredo da formação de professores de Geografia. 

A condição dos professores de Geografia no início do novo milênio faz 

parte de um processo iniciado nas décadas anteriores. Suas dinâmicas 

relacionam-se aos discursos que chegam às escolas públicas a partir das 

diretrizes curriculares e da intensa disseminação das TDIC.  

Como vimos, além da necessidade de imposição de discursos alinhando 

as necessidades de superação das subjetividades em torno do fordismo, viu-se 

ainda o avanço da radicalização liberal, agora sob roupagem neoliberal. Esse 

contexto consolidou-se através das mudanças das bases técnicas de produção 

e da imposição de paradigmas flexíveis e de autorresponsabilização 

individualizante nas formações. Por sua vez, esse novo arranjo promoveu um 

reordenamento territorial na difusão industrial pelo mundo nos últimos trinta 

anos. Nessa dinâmica, discursos em torno do jargão peculiar à Sociedade do 

Conhecimento/Informação ganharam centralidade nas referências de 

documentos escolares, ao passo que alguns artefatos tecnológicos 

ingressaram cotidianamente no tecido social, chegando inclusive às escolas.  

3.1.  O ensino de Geografia no fim de milênio e sua relação com as 

tecnologias presentes em seus contextos.   

A profunda disseminação das interfaces tecnológicas na atual conjuntura 

e seus desdobramentos constituem um desafio de grande fôlego aos estudos 

sobre as implicações deste processo na vida social. Faz-se necessário 

compreender as consequências atuais desta vultosa proliferação em diversos 

âmbitos da sociedade e, sobretudo, é urgente compreender suas 

reverberações no contexto escolar contemporâneo. Evidentemente, abundam 

constatações sobre os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, sobre a 

proliferação das TDIC’s. Por ora nosso interesse consiste em identificar e 

entender à luz da disseminação destas interfaces as conexões com o ensino 

de Geografia em seus respectivos contextos. 
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Parece-nos importante reconhecer o uso destes equipamentos ao longo 

dos anos 1970 e, a partir de então, identificar nestes contextos a consolidação 

de estratégias de ensino condizentes com a conjuntura descrita no capítulo 

anterior, bem como os desdobramentos oriundos da superação do fordismo 

numa implacável vigilância no intuito de consagrar uma dimensão de 

maleabilidade e de ajustes flexíveis nas formações educacionais.  

Uma vez compreendida a onipresença destes artefatos tecnológicos, é 

necessário proceder a um resgate contextualizado dos usos de tecnologias nas 

escolas públicas buscando identificar as conexões e demais apropriações 

destes no ensino de Geografia nas últimas cinco décadas. 

Tradicionalmente, as aulas de Geografia envolvem a utilização de 

mapas, imagens, projeções de dados, gráficos, etc. Esse legado permitia o 

desenvolvimento do conteúdo lecionado em diversos contextos do trabalho 

docente antes da digitalização destas ferramentas e demais representações. O 

ensino de Geografia dispunha, naquele então, das tecnologias analógicas12 

prevalentes nas dinâmicas sociais, perdurando na maior parte do século XX.  

Nas escolas públicas brasileiras, do pós-guerra em diante, observa-se a 

utilização de diversos artefatos tecnológicos analógicos que facilitavam 

algumas atividades docentes. Dentre eles, podemos citar alguns exemplos: o 

mimeógrafo, a máquina de datilografia, o retroprojetor, o projetor de 

fotogramas, a televisão de tubo, o videocassete recorder/player, a fita cassete, 

o tocador e o disco de vinil. No que diz respeito ao uso estratégico de tais 

ferramentas nas aulas, destacamos o mimeógrafo (possibilidade de copiar 

textos e outros), o retroprojetor (usos de transparências diversas com 

possibilidade de escrita e projeção ou sobreprojeção) e o projetor de 

fotogramas (usos de fotos em projeção). Vale ressaltar que possibilidade de 

utilização destas tecnologias estava circunscrita ao contexto em que foram 

produzidas e difundidas. 

                                            
12 Por analógico entendemos uma série de tecnologias que representam informações 

bem próximas ao aspecto representado. Dentre estas, destacamos os usos da câmera 
fotográfica de filme em rolo, a fita cassete, o disco de vinil, a máquina datilográfica, o telefone 
fixo, etc.. 
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A proliferação das TIC nas escolas brasileiras se inicia nos últimos anos 

da década de 1970 e perdura nas décadas seguintes. Entretanto, as aulas de 

Geografia, ainda no ensino ginasial – correspondente ao atual ensino 

fundamental – tinham como suporte os livros da época, bem como os demais 

componentes curriculares.  

A Figura 5 reproduzida a seguir apresenta o retroprojetor, instrumento 

muito difundido nas escolas públicas e nas estratégias de ensino dos diversos 

campos das ciências e disciplinas. O referido equipamento demandava a 

utilização de transparências de acetato (material derivado de polímeros 

plásticos) nas quais se imprimiam diversas informações, inclusive sobrepostas, 

se assim o quisessem.  

Interessante salientar que, no processo de desenvolvimento desta 

investigação, procuramos um registro fotográfico deste artefato, todavia, com a 

larga disseminação das TDIC nos últimos anos, tal objeto encontra-se 

praticamente extinto nas escolas públicas, assim como outros que citaremos 

mais adiante. 

 
Figura 5 – Retroprojetor. Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso em: 02 de julho 

2021. 

Cabe salientar que o uso do retroprojetor associado às transparências 

de acetato estava em consonância com a intensificação das indústrias de 



   47 
 

derivados do petróleo e seus derivados, ou seja, os diversos polímeros 

plásticos. 

O emprego do retroprojetor compreende o período em que a marcha do 

processo de industrialização ocupava a centralidade do desenvolvimento 

econômico em diversos contextos no decorrer do século XX, principalmente 

nos países ocidentais do Atlântico Norte e, na porção oriental, no Japão. Na 

realidade brasileira, cujo desenvolvimento industrial ocorre tardiamente (a título 

de exemplo, a fundação da Petrobrás tão somente em 1953), o uso dos 

derivados de hidrocarbonetos, tais como as transparências de acetato 

associadas ao retroprojetor, foi difundido em larga escala no contexto do 

regime de produção em massa marcado pela acumulação fordista originada 

após o fim da Segunda Guerra Mundial.  

O período do pós-guerra viu a ascensão de uma série de indústrias 
baseadas em tecnologias amadurecidas no período entre-guerras e 
levadas a novos extremos de racionalização na Segunda Guerra. Os 
carros, a construção de navios e de equipamentos de transporte, o 
aço, os produtos petroquímicos, a borracha, os eletrodomésticos e a 
construção se tornaram os propulsores do crescimento econômico, 
concentrando-se numa série de regiões de grande produção mundial 
– o Meio-Oeste dos Estados Unidos, a região do Rur-Reno, as Terras 
Médias do Oeste da Grã Bretanha, a região de Tóquio-Iocoama. 
(HARVEY. 2003 p. 125). 

A ampliação do processo industrial no Ocidente e partes da região 

asiática observado após o fim da Segunda Guerra Mundial caracteriza-se pelo 

protagonismo dos Estados Unidos da América a partir do acordo de Bretton 

Woods que, segundo Harvey (2003), foi responsável por expandir o fordismo 

num contexto particular e numa geopolítica hegemônica em disputa com a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Da mesma maneira, o projetor de fotogramas (Figura 6) disseminou-se 

na sociedade como um todo. Sua funcionalidade durante as aulas possibilitava 

a visualização de diversas linguagens e representações. A fragmentação da 

ciência geográfica se reproduzia no ensino de Geografia e, nesse sentido, a 

utilização das TIC à época expõe essa situação, de maneira que: 

Da forma como a ciência geográfica expunha seu conteúdo, natureza 
e população não interagiam e, portanto, da relação os geógrafos 
pouco tinham a apresentar. Com raras exceções, como os casos de 
Aziz Ab´Saber, Pierre Monbeig, essa relação não era refletida, tendo, 
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como solução para essa limitação, a enumeração sucessiva de 
características de relevo, hidrografia, geologia, vegetação ao que se 
acrescia aspectos demográficos da população. Enfim, eram práticas 
tradicionais da Geografia física e da Geografia humana, acrescidas 
pela chamada Geografia econômica, num misto de referências 
funcionalistas e neoclássicas. (ALMEIDA e MARTINS e SILVA. 2019 
p. 8). 

A difusão do uso destas tecnologias no ensino de Geografia estava de 

certa forma alinhada à memorização das partes que, por sua vez, 

apresentavam dinâmicas territoriais desconectadas dos processos em sua 

totalidade, conformando um saber fragmentado e, em maior ou menor grau, 

alienante. 

 
Figura 6 - Projetor de Fotogramas. Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso em: 02 de 

julho 2021. 

Tanto o retroprojetor quanto o projetor de fotogramas são tecnologias 

analógicas. Ambos os artefatos resultam de parte da produção do fordismo no 

contexto da chamada modernidade do século XX. Estes instrumentos são 

resultado do desenvolvimento das artes visuais como representação fotográfica 

e cinematográfica. Alguns segmentos destas realizações foram mobilizados 

pelos interesses que objetivavam a produção em massa para geração de lucro 

e serviram como veículos de propaganda sobre o modelo de vida social 

concebido no contexto fordista. 

As escolas, uma vez em posse destes artefatos, procedia à sua 

adequação no contexto escolar. No caso do ensino de Geografia, a 
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apropriação destes dispositivos auxiliou a expansão de aulas cujo propósito 

residia sobretudo na mera necessidade de memorização. 

Na passagem dos anos 1970 para as décadas seguintes, o saber 

geográfico passará por um processo denominado “movimento de renovação”. 

Enquanto um movimento diverso, desprovido de coesão explícita, conseguiu 

em certa medida produzir uma quantidade diversa de textos e artigos. Tal 

movimento expôs os limites dos fundamentos metodológicos mobilizados neste 

campo científico até então. Importante salientar que estamos nos referindo a 

um movimento gestado durante a ditadura militar. 

Convém ressaltar, entretanto, a pluralidade de posições políticas à 

época, manifestando-se dentro de um contexto marcado pelo aprofundamento 

dos estudos em torno das raízes e fundamentos metodológicos da Geografia. 

Simultaneamente, algumas de suas vertentes lutavam pela retomada 

democrática naquele momento. 

A situação do discurso crítico radical é, então, a de uma frente 
ideológica polarizada pelas categorias do materialismo histórico e 
dialético No entanto, grande quantidade dessas categorias são ainda 
utilizadas apenas como forma de definir uma linguagem, mais própria 
dos geógrafos humanos do que dos geógrafos físicos, apesar da 
maior preocupação com o objeto do que com o sujeito. Verifica-se, 
por isso, uma incidência da “crise da Geografia” mais sobre o 
discurso que a define como ciência social do que como geociência. 
(SILVA. 1983. p. 133. grifo do autor). 

A produção de periódicos e simpósios comprometidos com a renovação 

da Geografia brasileira tenta se consolidar em torno de universidades de 

referência, sem a intenção deliberada de que o movimento tenha capilaridade 

no ensino básico. Embora incipiente, convém ressaltar a importância desses 

movimentos no processo histórico da Geografia brasileira. No início dos anos 

1980, a partir de reflexões expressadas pela sociedade civil e sob o estímulo 

favorável ao início da abertura política, emerge um movimento sem unidade em 

sua composição, mas que, todavia se propunha a expor o mal-estar com a 

condição do saber em torno da Geografia tanto no âmbito universitário quanto 

no ensino público de base. É no início dos anos 1980 que se dará esse 

processo de renovação que, por sua vez, irá desvelar as inconsistências de um 

campo científico que por muito tempo se manteve escorado no discurso oficial. 
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Os geógrafos da academia experimentavam pouco ou quase nenhum 
debate teórico acerca de sua disciplina. Por esse caminho, passavam 
as dificuldades, ou mesmo o constrangimento, de definir o que 
particularizava a sua disciplina frente às demais. (ALMEIDA e 
MARTINS e SILVA. 2019 p. 10). 

Em paralelo ao frágil debate sobre a consolidação da ciência geográfica 

brasileira, o discurso oficial através de órgãos oficiais, a exemplo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se prestava tão somente a 

incorporar e levar adiante os fundamentos neopositivistas da Geografia 

quantitativa. Nesse processo, é necessário destacar o ingresso da informática 

na referida instituição ao longo das décadas seguintes, o que permitiu 

dinamizar a produção de dados sobre as mais diversas temáticas pertinentes à 

territorialidade nacional.  

Portanto, há uma evidente disseminação das TIC a partir dos anos 1950, 

com a consequente massificação destes artefatos tecnológicos (televisores, 

radiodifusão, câmeras fotográficas, tocadores de discos de vinil e outros) nos 

lares da classe média. Com o passar dos anos, esses dispositivos chegam às 

escolas e passam a constituir uma ferramenta de auxílio aos docentes sob as 

mais diversas formas. No ensino de Geografia, foram apropriados pelos 

professores, embora não tenham gozado de uma adesão majoritária.  

Os adventos tecnológicos não são senão um dos desdobramentos do 

regime de acumulação fordista concentrado na produção, circulação e 

consumo. Esse processo envolve, necessariamente, a formação de uma 

massa de consumidores. No contexto nacional, ela se formou com 

aprofundamento do processo de migração para as cidades (êxodo rural) a 

partir da década de 1950. A expressão geográfica brasileira passa por grandes 

transformações, o que levará à formação de uma massa de trabalhadores 

urbanos. Naquele então, as cidades vivenciaram um crescimento vertiginoso 

de seus contingentes populacionais, dando origem a diversos novos problemas 

no espaço urbano. Houve uma pressão sobre a rede de educação pública, 

despreparada para receber essa população, gerando um grande déficit na 

oferta educacional. 

Ao receber grandes contingentes populacionais, as cidades se 

transformam sem organizar sua infraestrutura para suportar o aumento 
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demográfico. No contexto fordista, os usos das TIC e suas derivantes 

fomentará um mercado consumidor em diversos âmbitos, inclusive midiático. O 

acesso à radiodifusão e à transmissão televisiva traz consigo a denominada 

indústria cultural de propagação em massa, voltada à obtenção de lucro e à 

disseminação da ideologia burguesa. 

Aquilo que a indústria cultural fornece recomenda-se, quando menos, 
através de sua função de reclame enquanto mercadoria, enquanto 
arte para o consumidor; provavelmente em proporção direta à 
extensão em que ela é imposta ao consumidor pela centralização e 
estandardização. O consumidor é tratado como aquilo para o que 
tende por si próprio, ou seja, não a experimentar a imagem como algo 
em si, ao qual deve atenção, concentração, esforço e compreensão, 
mas sim como um favor que lhe é concedido e que lhe é dado avaliar 
em termos que lhe agrade o suficiente. (ADORNO. 1977 p. 349). 

Segundo Adorno (1977), a indústria cultural altamente verticalizada 

produz uma relação de indução aos que figuram como consumidores de seus 

produtos. Na consolidação do fordismo, as TIC analógicas são derivações 

deste tipo de regulação da sociedade.  

O planejamento centralizado ocupa uma posição de grande relevância 

no regramento social constituindo-se através do uso das tecnologias neste 

paradigma, conformando uma relação verticalizada em que os consumidores 

são induzidos a receber as diversas informações sob as mais diversas 

linguagens, como meros espectadores de padronizações globalizantes.  

Em meados dos anos 40, Adorno e Horkheimer criam o conceito de 
indústria cultural. Analisam a produção industrial dos bens culturais 
como movimento global de produção da cultura como mercadoria. Os 
produtos culturais, os filmes, os programas radiofônicos, as revistas 
ilustram a mesma racionalidade técnica, o mesmo esquema de 
organização e de planejamento administrativo que a fabricação de 
automóveis em série ou os projetos de urbanismo. “Previu-se algo 
para cada um a fim de que ninguém possa escapar.” Cada setor da 
produção é uniformizado e todos o são em relação aos outros. A 
civilização contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. A 
indústria cultural fornece por toda a parte bens padronizados para 
satisfazer às numerosas demandas, identificadas como distinções às 
quais os padrões da produção devem responder. Por intermédio de 
um modo industrial de produção, obtêm-se uma cultura de massa 
feita de uma série de objetos que trazem de maneira bem manifesta a 
marca da indústria cultural: serialização – padronização – divisão do 
trabalho. Essa situação não é resultado de uma lei da evolução da 
tecnologia como tal, mas de uma função da economia atual. “Em 
nossos dias, a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação 
propriamente dita. O terreno em que a técnica adquire seu poder 
sobre a sociedade é o terreno dos que a dominam economicamente” 
[Adorno e Horkheimer, 1947]. A racionalidade técnica é o “caráter 
coercitivo” da sociedade alienada.  (MATTELART. 2014 p. 77). 
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Logo, a utilização destas tecnologias no contexto educacional serviam a 

formas hierarquizadas, concebidas na sociedade do século XX. Naquele 

contexto, a rigidez destes objetos se afigurava como um desdobramento 

coerente e contextualizado com as oportunidades disponíveis. É de se 

presumir, nesse contexto, que as escolas não escaparam a essa lógica 

prevalente. 

 
Figura 7: Sala de aula. Figura 8: Sala de aula sem estudantes Fonte: Google 

Imagens/Internet. Acesso: 02 de agosto de 2021 

Como se pode observar, tanto a Figura 7 – ilustrando alunos enfileirados 

numa sala de aula – quanto a Figura 8 – com a disposição das carteiras e 

cadeiras – assemelham-se à uma linha de produção fordista. Em outras 

palavras, vê-se um espaço propício para a realização de uma série de 

atividades produtivas em escala. Trata-se de um elemento fundamental à 

produção da riqueza e à alienação do trabalho. Com a extrema digitalização e 

miniaturização de interfaces tecnológicas observadas nas últimas duas 

décadas, associadas à intensa disseminação de aparatos tecnológicos, vemos 

um processo oposto. Há uma espécie de horizontalização da produção de 

imagens, vídeos e outras representações.    

A Figura 9, caracterizada como um “meme”13, representa o uso de 

televisores com os aparelhos de reprodução de fitas magnéticas, popularizados 

nos Estados Unidos e Europa durante os anos 1970. Sua chegada ao Brasil 

ocorreu na década seguinte graças às importações. O uso deste aparato foi 

muito difundido nas aulas e nas escolas que dispunham do aparelho. 
                                            

13 Expressão com uso de imagem ou vídeo, carregada de humor ou sarcasmo que se difunde 
na internet. 
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Inicialmente, devido preço elevado, eram poucas as escolas públicas que 

podiam se gabar da posse de um videocassete recorder (VCR).  

 
Figura 9 - Televisão analógica e videocassete. Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso 

em: 02 de julho 2021 

O próprio meme faz referência ao filme “Ilha das Flores”, sob direção de 

Jorge Furtado, lançado em 1989, obtendo grande repercussão e 

reconhecimento em diversos festivais. A Figura representa o uso dos 

televisores e dos VCR´s nas aulas. No que diz respeito ao uso das tecnologias 

descritas no final dos anos 1970 até os anos 1990, as práticas docentes 

adotaram-nas largamente e lançaram mão destes artefatos em suas 

estratégias de ensino. 

O ensino de Geografia, ao utilizar os mapas como um ponto de apoio às 

explicações dos temas e fenômenos, recorria à linguagem cartográfica e 

demais representações através do uso do retroprojetor ou do projetor de 

fotogramas. Esse mesmo processo se replicava através da observação de 

outras representações, tais como fotos de paisagens, gráficos dos mais 

diversos matizes e tantas outras representações e linguagens visuais.  
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As estratégias de ensino em Geografia e os usos destes artefatos à 

época estavam alinhados aos interesses da ditadura militar. Naquele contexto, 

enfatizava-se o aprofundamento de um ensino voltado à garantia de celebração 

dos temas nacionais, numa perspectiva meramente descritiva.  

Com a disseminação do aparelho de televisão e de videocassete, 

priorizou-se a projeção de representações audiovisuais nas salas de aula, tais 

como filmes e documentários. Apropriando-se de retroprojetores ou de 

projetores de fotogramas no final dos anos 1970 e na década seguinte, ou mais 

recentemente através dos televisores com os VCR´s, o ensino de Geografia 

era ministrado de forma alinhada aos debates pertinentes à época, cabendo 

salientar as limitações devido à situação política brasileira sob um regime 

ditatorial. 

No plano da educação básica, perduravam os desdobramentos da Lei nº 

5.692/71, de modo que o ensino da Geografia quantitativa se hegemonizou no 

intuito de replicar as aspirações e preocupações do regime militar.   

(...) nessa Geografia houve a capilarização dessas ideias para dentro 
de seu campo, o mesmo ocorreu com a Pedagogia, sobretudo, a 
partir dos anos 70 em diante, onde um conjunto de abordagens 
tecnocratas ganham contornos e características específicas, mas que 
pontuam, cada qual a sua maneira, a forma como determinados 
grupos de cada uma de suas áreas buscarão a mesma conjuntura da 
época. De um lado, a ideia de modernização da educação pública 
que também chega à escola básica, já que essa modernidade se dá a 
partir de uma definição de critérios como os de eficiência e 
produtividade, modelo cujas referências eram produzidas por 
representantes de setores governamentais ligados diretamente aos 
pedagogos, como foi o caso do Valnir Chagas, principal articulador da 
pedagogia tecnicista durante o regime militar, resultando num 
tecnicismo pedagógico, onde alunos e professores são colocados de 
lado em favor de metas e pacotes de aprendizagem onde, desde a 
metodologia de trabalho até o material didático, provas e outras 
avaliações de desempenho são formuladas desde instituições sem 
nenhum vínculo com as redes de ensino até órgãos do setor privado. 
(FRANÇA FILHO. 2018 p. 91).  

No contexto daquele regime de exceção, as alianças estatais com 

interesses privatistas perduraram desde então. A articulação em torno das 

concepções da teoria do capital humano e da ideia de qualidade total 

compuseram o contexto dos formuladores educacionais desde o regime militar. 

Aos interesses hegemônicos de então, asseguram-se suas propensões em 
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consonância com as preocupações do regime em dar continuidade ao pacto da 

ordem estabelecida com o golpe no ano de 1964.  

O ensino de Geografia infundia o sentimento de nacionalidade no 

conjunto dos discentes que passaram pelos bancos escolares. O uso dos 

artefatos tecnológicos analógicos, descritos anteriormente, servia para veicular 

um ensino de Geografia de suposta neutralidade em relação ao discurso oficial. 

Ao se debruçar sobre os temas que lhe eram atribuídos, operava-se a partir da 

dicotomia Geografia Física versus Geografia Humana. O resultado de tal 

abordagem consistia num ensino preocupado com a memorização de 

características econômicas, sociais e demográficas, bem como priorizava a 

identificação dos países com suas cidades e/ou capital política.  

Toda essa tradição possuía uma adjetivação comum: era considerada 
uma Geografia descritiva. Foi essa Geografia que animou por 
décadas o ensino de Geografia. Consolidou uma tradição em que 
importava todos os principais elementos elencados anteriormente: a 
estrutura da Geografia física, humana e econômica, a fragmentação, 
a dicotomia, os elementos de teoria econômica neoclássica, um 
inventário de elementos da natureza, uma apreciação da sociedade 
pela via do conceito de população e, claro, em especial no ensino, 
nada se considerava sobre a relação homem/meio. Tínhamos os 
elementos de astronomia, normalmente na antiga quinta série, alguns 
fundamentos de cartografia, como escala, por exemplo. Na sexta 
série, apresentava-se a Geografia do Brasil e, para tanto, seguiam-se 
as divisões regionais definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), subdivididas cada uma em Geografia física, 
humana e econômica. Na sétima e oitava séries, começava a divisão 
por continentes: América Latina, depois, Europa, África e Ásia, esses 
últimos normalmente na oitava série, seguindo a estrutura “física, 
humana e econômica”. E tudo retornava um pouco mais detalhado 
nos três anos do antigo segundo grau, acrescido de um ou outro 
elemento, como países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou 
alguma subdivisão dos continentes. (ALMEIDA e MARTINS e SILVA. 
2019 p. 8).  

Esse ensino se reportava às grandes descrições de regiões 

desconectadas dos processos sociais que implicavam em sua totalidade. Não 

conectando as partes de um processo maior, relegava à disposição da 

memória um elemento definidor de importância. 

Por sua vez, os usos das TIC perpassavam a conjuntura do momento. A 

utilização de diversos aparatos tecnológicos em seus contextos derivava do 

desenvolvimento das tecnologias presentes à época. O ensino de Geografia, 

ao utilizar tais artefatos, restringia-se a internalizar os sentidos e percepções da 
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construção da nacionalidade burguesa através da naturalização das imagens 

projetadas por estes artefatos. De mapas a gráficos populacionais, passando 

por imagens de paisagens de rios e paisagens urbanas, o ensino de Geografia 

oficial tentava cumprir a tarefa supramencionada. Esse tipo de operação foi 

levado a cabo de diversas maneiras, dentre elas: denominação de rios, matas, 

bacias hidrográficas, limites territoriais de províncias ou departamentos 

estatais, etc. Tal procedimento envolve a (re)denominação dos lugares e, na 

perspectiva de criação de uma nova Geografia, atribui-se novos marcos 

territoriais. Como já mencionado, preocupava-se com a memorização e 

necessidade de assimilação e construção cognitiva da identidade territorial ao 

observar os contornos do mapa e demais características topológicas. Tal 

abordagem educacional não difere em muito de outros momentos anteriores ao 

regime militar: 

Deve-se ressaltar que o surgimento do Atlas do Império do Brasil, se 
relacionava a esse continuum. No interior das discussões que 
envolviam a Monarquia, como exemplos, vinculações entre elites 
regionais e um Estado em formação; a criação de partidos políticos, 
difusão de ideais republicanos e abolicionistas e as críticas às 
próprias instituições Imperiais, era essencial criar uma ação 
pedagogizante sobre a identidade do território e da nação. (SILVA. 
2016 p. 54. Grifo do autor).  

Em posse da perspectiva histórica dos desdobramentos do discurso 

geográfico acadêmico e escolar, é importante citar o papel desempenhado pela 

AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil) na disseminação dos debates e na 

consolidação destes numa perspectiva de renovação que atravessará os 

encontros desta entidade. 

As mudanças e discussões sobre as práticas docentes no ensino de 

Geografia se avolumaram, todavia encontravam grandes dificuldades de 

chegar às escolas públicas. Esse foi um processo contraditório que, a despeito 

de se contrapor aos discursos estatais, demandou tempo de maturação e, por 

assim dizer, uma cultura de disseminação entre o conjunto de professores.  

Retrato daquele momento são as preocupações do movimento crítico de 

renovação da Geografia e demais coletivos com professores – fundamentadas 

a partir da disseminação de diversos autores estrangeiros alinhados ao 

marxismo. A partir do processo de abertura política já no fim dos anos 1970, 
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prevalece um profundo sentimento de necessidade de reordenação do saber 

geográfico e do ensino de Geografia. Tal como França Filho (2018), 

responsável por conclamar a reorganização da esquerda naquele então, os 

movimentos de debates sobre o saber geográfico a Pedagogia Histórico-Crítica 

passam a ter um maior protagonismo.  Esse caldo de cultura efervescente 

produziu movimentos pela retomada de diversos sindicatos estaduais Brasil 

afora e, concomitantemente, contribuiu com o aprofundamento, no âmbito da 

Geografia, dos debates propostos por diversos encontros nacionais da AGB na 

década de 1980. A importância da preocupação com o ensino de Geografia 

mostrava que: 

Naquele momento, em espaço de debate, de divulgação de ideias, 
salientando-se o papel fundamental que teve a AGB nesse contexto, 
junto a outras associações científicas e políticas ligadas à educação, 
e em artigos e livros publicados esses autores afirmavam uma 
Geografia que estivesse comprometida com o desenvolvimento e a 
justiça sociais; que se colocasse a serviço da transformação social. 
(CAVALCANTI. 2019 p. 22.)  

As percepções sobre os desdobramentos ideológicos dos discursos da 

ciência geográfica foram, em certa medida, abastecidas por leituras não 

hegemônicas e marxistas. Isso não quer dizer que, na totalidade das práticas 

docentes, tais fundamentos tenham sido totalmente assimilados, mas é certo 

que, em grande parte graças à AGB, o cruzamento entre diversas leituras e 

seus debates possa ter produzido um ambiente de maior circulação de ideias. 

Apesar dos esforços de diversos geógrafos que lutaram pelo movimento 

de renovação da Geografia, esse processo demandou certo tempo a se 

frutificar, inclusive para o surgimento de pesquisas em torno do ensino, a 

constituição de grupos de pesquisas de ensino de Geografia em diversas 

universidades e os encontros estaduais, regionais e nacionais dos geógrafos e 

professores de Geografia ao longo dos anos 1980. 

3.2 O trabalho docente em Geografia no contexto da disseminação das 
TDIC’s na escola pública. 

A rápida disseminação das TDIC’s, sobretudo no final do milênio, 

intercruzou as dinâmicas sociais transformando o cotidiano; da proliferação de 
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computadores em escritórios empresariais, chegando inclusive lares em maior 

e menor escala. 

A transformação das tecnologias analógicas e a extrema digitalização 

dos processos resultaram numa grande difusão de diversos aparatos 

tecnológicos digitais. Desde final dos anos 1990, adentrando ao novo milênio, 

cada vez mais estes processos avançaram sobre dimensões da vida social, 

transformando o modo como a sociedade manuseia diversos objetos e 

informações.   

 
Figura 10 – Computador. Fonte: Google Imagens/Internet. Acesso em: 02 de julho 

2021. 

A rápida investida dos processos de digitalização das TIC atravessou e 

se inseriu em diversos âmbitos sociais, reverberando de forma desigual em 

cada segmento da sociedade. Vislumbra-se nos últimos anos do século 

passado a intensificação da transformação da microeletrônica e das bases 

técnicas produtivas – processo que vinha efetivando-se desde anos 1970 – 

com a robótica: 

Ao redor deste núcleo de tecnologias de informação, definido em um 
sentido mais amplo, houve uma constelação de grandes avanços 
tecnológicos, nas duas últimas décadas do século XX, no que se 
refere a materiais avançados, fontes de energia, aplicações na 
medicina, técnicas de produção (já existentes ou potenciais, tais 
como a nanotecnologia) e tecnologia de transportes, entre outros. 
Além disso, o processo atual de transformação tecnológica expande-
se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma 
interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital 
comum na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, 
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processada e transmitida. Vivemos em um mundo que, segundo 
Nicholas Negroponte, se tornou digital. (CASTELLS. 2010. p. 67). 

A Figura 10 apresenta um computador, uma das tecnologias que invadiu 

e se estabeleceu nos espaços de trabalho e lares das famílias em diversas 

partes do mundo. Nas escolas, estes dispositivos começam a aparecer no 

apenas nos últimos anos do século XX. O computador foi responsável por uma 

grande transformação instrumental e desbancou o uso de máquinas 

datilográficas. Paulatinamente, grande número de escolas passou a receber os 

computadores para finalidades burocráticas, e já nos primeiros anos do século 

XXI, observou-se o incremento destes nas chamadas salas de informática 

presentes nas escolas. Nesse contexto, o programa, Acessa Escola figura 

como um dos principais expoentes dessa tendência no Estado de São Paulo. 

 

 
Figura 11 – Sala de informática de Escola/Programa Acessa Escola. Fonte: Google 

Imagens/Internet. Acesso em: 02 de julho 2021 

Nas primeiras décadas do presente século, certo contingente de escolas 

estaduais paulistas receberam grandes quantidades de computadores desktop 

– tal como ilustrado na Figura 11. Programas governamentais como o ProInfo, 

o Banda Larga nas Escolas e o Acessa Escola buscaram dotá-las com estas 

ferramentas tecnológicas. Esse processo, como veremos adiante, não foi 

acompanhado de programas de formação docente para que se 

desenvolvessem aprendizagens referencializadas apoiadas nos uso destes 

novos equipamentos. Assim: 
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Se o intento é a incorporação dos recursos midiáticos digitais como 
contribuinte da construção de relações sociais promotoras da 
conscientização e da emancipação, é preciso ampliar o conceito 
restritivo de inclusão digital, articulando-o ao conceito freireano de 
empoderamento dos grupos sociais, para que estes se percebam 
como leitores críticos de si e de seus determinantes circunstanciais. 
(BRUNO e PESCE. 2015. p. 356). 

A simples incorporação destas tecnologias atualizadas por parte das escolas 

figuraram por anos como mais um discurso desprovido de fundamentação prática e 

teórica. Quando muitos, as chamadas salas de informática ficavam fechadas ou 

eram subutilizadas em aulas pouco atraentes aos estudantes. 

À medida que os indivíduos vão incorporando as TDIC em seu cotidiano, 

os artefatos vão se disseminando no conjunto da sociedade. Atualmente, com 

a queda no preço de alguns modelos destas interfaces, sua popularização é 

um fato incontornável. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) revelam que há cerca de 240 milhões de acessos à telefonia móvel 

no Brasil – somente o Estado de São Paulo responde por cerca de 69 milhões. 

Importante salientar que esses dados referem-se à possibilidade da população 

ter acesso aos aparelhos digitais, como os de telefonia celular, e que muitos 

destes aparelhos podem acessar duas linhas simultaneamente. 
 

Quadro 1: Acessos de Telefonia Móvel no Estado de São Paulo – 2020 e 2021. 

Região UF julho de 
2021 

junho de 
2021 

Diferença 
Mensal 

julho de 
2020 

Diferença 
Anual 

Sudeste SP 72.600.159 72.203.44 0,5% 67.397.374 7,7% 

Fonte: Anatel, 2021. Disponível em: https://www.anatel.gov.br/paineis/acessos/telefonia-movel. 

Acesso em: 26 de maio de 2021. 

A simples incorporação destes aparelhos com as TDIC – nesse caso os 

smartphones – demonstra a penetração em larga escala desta tecnologia, 

corroborada no Quadro 1. Atualmente as interfaces digitais, como os telefones 

móveis, estão ao alcance das diferentes classes sociais. Em maior ou menor 

grau, o acesso e a posse destes artefatos revelam sua presença massiva nos 

diversos estratos sociais.  
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Segundo dados de 202014 do Instituto Brasileiro de Geografia de 

Estatística (IBGE), o Estado de São Paulo possui aproximadamente 

46.289.333 milhões de habitantes. Desse total, a SEDUC/SP15 apresenta cerca 

de 3,5 milhões de estudantes matriculados e 234 mil servidores no quadro do 

magistério, distribuídos nas 5.400 estaduais. São cerca de 190 mil professores 

e 5 mil diretores de escolas nas 91 diretorias regionais de ensino, agrupadas 

em 15 polos regionais. Essas informações revelam parte do horizonte que 

constitui o objeto de nossa pesquisa. 

Os dados ANATEL revelam a cifra de 69 milhões de acessos à rede de 

telefonia móvel no Estado de São Paulo. Contudo, é importante salientar que 

esses dados referem-se à possibilidade da população ter acesso aos aparelhos 

digitais – como os smarthphones.  

Se cruzarmos os dados supramencionados com aquele referente ao 

número de matriculados no ensino básico público do Estado de São Paulo, 

temos cerca de 3,5 milhões de estudantes frequentando as escolas. 

Relacionando esse levantamento com a quantidade de acessos à telefonia 

móvel a partir de smartphones que, por sua vez, ultrapassa a quantidade de 

habitantes no Estado de São Paulo (alguns aparelhos apresentam a 

possibilidade de inserção de dois chips/linhas), temos um esboço geral dos 

processos amplamente difundidos na atualidade. 

É perceptível compreender o alcance desta tecnologia na vida cotidiana 

da população. De estudantes a professores que constam nas estatísticas 

supracitadas, é notório tomar ciência da extrema disseminação das TDIC’s e 

suas derivantes, bem como os desdobramentos destas tanto nas dinâmicas 

sociais quanto nas escolas. 

                                            
14 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html  Acesso em: 03 de 

Junho de 2021. 
15 Disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/institucional/a-secretaria/. Acesso 

em: 03 de junho de 2021. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html
https://www.educacao.sp.gov.br/institucional/a-secretaria/
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A Figura 12 a seguir apresenta um mapa extraído da base de dados da 

ANATEL16 e revela a ampla cobertura da tecnologia 4G e sua disseminação no 

Estado de São Paulo. Nesta representação, a cor azul mais intensa apresenta 

maior índice de acesso. A tecnologia de transmissão associada à posse dos 

smartphones revela que as TDIC expandiram sua presença em diversas 

cidades paulistas. 

 
Figura 12 – Mapa de acesso a tecnologia 4G: Fonte: Anatel. Acesso em: 02 de julho 

2021. 

Esse panorama de complexa proliferação destes artefatos incide sobre a 

experiência social e as subjetividades num contexto de superação do regime 

de acumulação fordista em que as abstrações repousavam suas imagens 

sociais na ideia de um extenso processo de planejamento social. Com a 

extrema proliferação das TDIC, essas dinâmicas ensejaram a associação aos 

discursos sobre a Sociedade do Conhecimento/Informação em que tais 

narrativas objetivam naturalizar subjetividades em torno da 

autorresponsabilização num mundo de crises. 

                                            
16 Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/panorama. 

Acesso em: 03 de julho de 2021. 

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/panorama
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Figura 13 – Telefone Celular. Fonte: Internet Figura 14 – Telefone Celular. Fonte: 

Google Imagens/Internet. Acesso em: 02 de julho de 2021 

É nesse contexto que a disseminação das primeiras gerações de 

smartphones chega ao mercado, fazendo do desenvolvimento de aplicativos 

audiovisuais seu grande chamariz. As Figuras 13 e 14 revelam dois modelos 

destes aparelhos que se popularizam no início da segunda década do século 

XXI. Entende-se a disseminação das TDIC e dos smartphones como processos 

que sedimentam a naturalidade da dimensão do reconhecimento das 

individualidades e identidades através das redes sociais na internet. A 

multiplicação de aplicativos e das redes de transmissão digitais inseriram 

grandes contingentes populacionais nos processos descritos por Serres (2020) 

em sua abordagem do contemporâneo: 

Agora, a cabeça decapitada da Polegarzinha se diferencia das 
antigas, mais bem-constituídas do que cheias. Não tendo mais que se 
esforçar tanto para armazenar o saber, pois ele se encontra 
estendido diante dela, objetivo, coletado, conectado, totalmente 
acessível, dez vezes revisto e controlado; ela pode voltar sua atenção 
para a ausência que se mantém acima do pescoço cortado. Circula 
ali o ar, o vento ou, melhor ainda, aquela luzinha pintada por Bonnat, 
o pintor pompier, ao desenhar o milagre de São Denis nas paredes 
do Panthéon de Paris. É onde reside a nova genialidade, a 
inteligência inventiva, a autêntica subjetividade cognitiva. A 
originalidade de nossa jovem se refugia nesse vazio translúcido sob a 
agradável brisa. Conhecimento de custo quase zero, e no entanto, 
difícil de agarrar. A polegarzinha comemora o fim da era do saber? 
(SERRES. 2020, p.37).  

Esse tempo marcado pelas mediações da internet, com seus 

smartphones e redes sociais digitais, é objeto de diversas reflexões dos mais 

diferentes autores. Para alguns, a chamada “aldeia digital” é a expressão da 

possibilidade de elevação do espírito humano às dimensões de solidariedade 

jamais vistas. Para outros, o contemporâneo se desvela na alienação dos 
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identitarismos e nos processos individualistas. Fato inequívoco é que temos 

discursos variados em torno do acesso a tais artefatos. Segundo os 

argumentos mobilizados, a depender de sua finalidade, os discursos poderão 

reproduzir formas assimétricas de relações de poder no interior do capitalismo 

no novo milênio ou, ainda, operar no sentido de estender os princípios de 

solidariedade no tecido social. 

Tais objetos invadiram o cotidiano evidenciando a presença massiva de 

diversas tecnologias – como a dos smartphones – em diversos espaços do 

convívio social. Sob o ponto de vista da escola, trava-se uma luta pela posse 

destes objetos em sala de aula. Num primeiro momento, as tecnologias foram 

proibidas no ano de 2007 e, alguns anos depois, em 2016, seu veto foi 

revogado.  

A ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou, nesta 
quarta-feira (11), o projeto de lei 860/2016, que altera a lei 
12.730/2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. A 
proposta foi encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin, em 
2016, após pedido feito pelo Secretário de Educação, José Renato 
Nalini. Com as mudanças, as crianças e jovens dos ensinos 
Fundamental e Médio poderão utilizar aparelhos em sala de aula em 
atividades pedagógicas e orientadas por educadores. Agora o projeto 
de lei segue para sanção do governador. “O ensino prelecional está 
sendo questionado em todos os ambientes. Se quisermos manter o 
aluno interessado em aprender, temos de usar a linguagem dele. A 
linguagem de seu tempo”, afirma Nalini. (Secretaria de Educação de 
São Paulo. 2017. Acesso em: Julho 2021). 

Prontamente, a SEDUC/SP admite, via sanção da lei de liberação dos 

usos pedagógicos dos smartphones, que sua presença era inevitável nos 

espaços escolares. Cabia a esta secretaria a responsabilidade de ministrar 

ciclos de formações que teriam como pilar a disseminação das TDIC e sua 

presença nas escolas. 
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Figura 15 - Gráfico 1 – Distribuição de acessos da telefonia móvel na região Sudeste. 

Fonte: Anatel. Acesso em: 03 de dezembro de 2022. 

A Figura 15 – Gráfico 1, disponibilizado pela ANATEL 17 –, responsável 

por compilar os dados de distribuição de telefones móveis na região Sudeste é 

mais um argumento que corrobora a intensificação da posse dos smartphones 

no conjunto populacional nessa macrorregião.  

A despeito da massiva disseminação destes aparelhos no conjunto da 

sociedade, observa-se a insuficiente promoção de formação de professores no 

Estado de São Paulo, de modo a articular satisfatoriamente tais tecnologias 

num contexto marcado pela intensa utilização e popularização. No início do 

século XX, as políticas públicas voltadas às escolas sobre a questão da forte 

presença das TDIC se restringem à lógica de distribuição de computadores, 

como o projeto Proinfo: 

Foi nessa perspectiva que o Proinfo se pautou, desde sua 
implantação, até porque um dos seus principais objetivos, o de 
conectar as escolas à internet, só começou a ser viabilizado a partir 
de 2008, com o programa Banda Larga nas Escolas. Restava, então, 
formar os professores numa perspectiva instrumental, com cursos 
sobre como utilizar determinados softwares, visando animar as 
dinâmicas pedagógicas e torná-las mais atraentes, mas sem 
questionar o modelo instituído; ao contrário, reforçando-o. (BONILLA. 
2010. p.45). 

O parágrafo supracitado traduz fielmente a realidade do Estado de São 

Paulo, ou seja, a distribuição maciça de computadores nas escolas e a 
                                            
17 Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/telefonia-movel. 

Acesso em: 03 de dezembro de 2022. 

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/telefonia-movel.


   66 
 

preparação das salas de informática nas mesmas. Não se ministrou programas 

de formação docente no âmbito da SEDUC/SP. Um dos participantes 

entrevistados nesta pesquisa reafirmou esse panorama no contexto pandêmico 

que se abateu sobre o mundo no ano de 2020: 

Olha, você falou uma coisa aí... Eu tive que aprender, nessa época 
de pandemia, mexer com tecnologia. Olha, vou falar uma coisa pra 
você, sofri. Porque eu não tinha, né... ainda não tenho computador, 
não tenho, eu aí tive que aprender a fazer tudo no celular. Somente lá 
na Fundação Saber, que lá era roteiros. Tinha os estudos que eu 
tinha que fazer no Word, fazer tudo bonitinho, aí não podia ser muita 
página, tinha que ser o Arial 11, aí tive que aprender. Força, porque 
eles exigiam muito, né, diferente do Classroom, né, Google Sala de 
Aula, que pode postar um vídeo, você pode fazer aquelas enquetes lá 
no Forms com esses alunos. Tudo mais simples. Então, a tecnologia 
que tive que aprender à força esses tempos atrás, ainda sem 
notebook e pelo celular com a memória de 32gb que já não tem mais 
nada né, de gigas. Tô pra comprar outro, desde o ano passado. Às 
vezes, até trava o celular. (Depoimento. 17 de Julho 2021) 

O depoimento demonstra que o trabalho com as TDIC são de 

responsabilidade da mesma. No caso descrito acima, há ainda a preocupação 

em se desdobrar no processo de elaboração de atividades no contexto da 

pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo. 

É evidente que a SEDUC/SP não ofereceu formações considerando o 

ambiente em que os mais diversos estudantes estão inseridos. Após um 

levantamento no site da EFAPE18 (Escola de formação dos profissionais da 

educação Paulo Renato Souza), constatou-se poucas iniciativas de cursos 

através de uma filtragem entre opções referentes às modalidades de formação 

em tecnologias. 

Ao longo da segunda década do novo milênio, um número insuficiente 

de formações foram ministradas para os docentes sobre o uso das TDIC. 

Quando muito, os próprios professores, às voltas com a realidade em que 

estão inseridos, desdobram-se ampliando seus repertórios e estratégias de 

ensino. No site da EFAPE é visível tal situação, visto que, ao assinalar os 

marcadores disponíveis na busca, os resultados não correspondem ao 

contexto pré-pandêmico. No que tange ao ensino de Geografia e o uso de 

tecnologia nas aulas, não se localizou nenhum tipo de formação de professores 

                                            
18 Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/ .Acesso em: 05 de Julho de 2021. 

https://efape.educacao.sp.gov.br/
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cuja proposta envolvesse o uso das TDIC no contexto anterior à pandêmia. 

Algumas outras formações foram ministradas durante no ano de 2019, tal como 

o percurso Inova Educação. Entretanto, esse curso fez parte da mudança da 

grade curricular viabilizada para o ano de 2020 em que se disponibilizaram 

outros itinerários formativos (projeto de vida, eletivas e tecnologias).  

 

 
Figura 16 – Smartphones. Fonte Google Imagens/Internet. Acesso: 05 de julho 2021 

À medida que a popularização dos smartphones no conjunto social 

avança, tal como ilustrado na Figura 16, convém cada vez mais investigar seus 

diversos desdobramentos no contexto do trabalho docente com relação às 

orientações curriculares prevalentes nesse último decênio. 

3.3 O programa SPFE e sua experiência cooptativa no Estado de São 
Paulo. Tentativas de captura docente através de itinerários curriculares? 

A partir de 2009, as escolas estaduais paulistas foram inundadas com os 

chamados cadernos dos componentes curriculares responsáveis, em tese, por 

nortear o trabalho docente. Dentre esses documentos, há um encadernado 

destinado aos professores e outro destinado aos estudantes (Caderno do 

Professor e Caderno do Aluno). 

(...) em 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
propôs um Currículo básico para as escolas da Rede estadual. Com 
isso, pretendeu apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e 
contribuir com o processo de melhoria da qualidade das 
aprendizagens dos alunos. (SÃO PAULO. 2016. p. 5). 
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A tentativa de promoção e implantação do currículo por parte da 

SEDUC/SP se estende pela segunda década do século XXI, tal como 

observado no trecho destacado acima. A implantação do SPFE no final da 

primeira década dos anos 2000 faz parte de um intenso movimento por parte 

do Estado de São Paulo sob a gestão do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). Este partido conseguiu consolidar seu domínio eleitoral 

desde meados dos anos 1990, tendo se mantido no poder desde então.  

No intuito de implantar suas políticas educacionais de orientação 

neoliberal desde fins dos anos 1990 do século XX, a gestão do PSDB inicia a 

elaboração do SPFE em 2007, lançando-o, por fim, em 2008: 

A produção e elaboração dos materiais didáticos (“Caderno do 
Professor” e “Caderno do Aluno”) do programa SPFE foi gerida pela 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Ela produziu mais de 300 milhões  
de exemplares do “Caderno do Aluno” e mais de 50 milhões de 
exemplares de “Cadernos dos Professores” das treze disciplinas do 
ensino fundamental II e do ensino médio, para a proposta curricular 
do São Paulo Faz Escola. (GOMES E LOPES. 2014 p. 420).  

Portanto, nos anos de 2008 e 2009 as escolas públicas receberam os 

chamados “caderno do professor” e “caderno do aluno” referentes a todos os 

componentes curriculares. A título de exemplo, reproduzimos abaixo, na Figura 

17, a capa do referido encadernado da disciplina de Geografia. 
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Figura 17 – Caderno do professor 6º ano; Volume 1 – Geografia.  

A preocupação na implantação destes documentos verifica-se logo nas 

minhas primeiras linhas desta publicação: 

Essa ação, efetivada por meio do programa Educação- compromisso 
de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que 
despende, neste programa, seus maiores esforços ao intensificar 
ações de avaliação e monitoramento da utilização dos diferentes 
materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o 
Caderno nas ações de formação de professores e gestores da rede 
de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca por uma 
educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os 
impactos gerados pelo uso do material do São Paulo Faz Escola nos 
resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. (SÃO PAULO. 
2014. p. 3. Grifo do autor). 

De forma sintética, em suas primeiras considerações, o programa SPFE 

mostra a que destina. Sob seu ponto de vista, emprega-se o programa numa 

perspectiva discursiva com o problema da qualidade da educação básica no 

Estado de São Paulo. Implementando sua normatização através dos cadernos, 

os professores têm à sua disposição o material de “apoio” ao preparo de suas 

aulas. 

É perceptível a intensificação das ações que irão avaliar estudantes e 
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monitorar a aplicação dos cadernos nas formações docentes no âmbito da rede 

estadual. Esse monitoramento é uma das preocupações do projeto SPFE. Ao 

ser implantado, é necessário combiná-lo a um desdobramento avaliativo, Apple 

(1982) indica: 

Não é difícil encontrar exemplos disso nas áreas de avaliação. Por 
exemplo, a forma habitual de se avaliar o êxito dos currículos é por 
meio do emprego de um procedimento técnico, comparando-se input 
com output. O número de pontos obtidos nos testes elevou-se? Os 
estudantes dominam o material? Este é, naturalmente, o momento 
que descrevi acima. Quando educadores ou analistas políticos 
querem avaliar de um outro modo, menos técnico, seja observando a 
“qualidade” daquela experiência curricular, seja levantando questões 
sobre a natureza ética das relações envolvidas na interação, eles 
podem muito simplesmente ser demitidos. O discurso científico e 
técnico em sociedades industriais tem mais legitimidade (status 
revelado) que o discurso ético. O discurso ético não pode ser 
facilmente operacionado numa perspectiva de input-output. E, 
finalmente, os critérios “científicos” de avaliação resultam em 
“conhecimento”, ao passo que os critérios éticos conduzem a 
considerações puramente subjetivas. Isto apresenta importantes 
implicações para a visão que temos de nós mesmos como neutros, e 
adquirirá significado maior quando mais tarde analisarmos como a 
ciência “funciona” na sociedade. (APPLE. 1982. p. 63. Grifo do autor). 

Tal lógica predomina na proposta implantada, ou seja, uma conformação 

de entrada e saída (input-output) dos sujeitos nos itinerários escolares. Assim, 

consubstancia-se a formação de discursos sobre a “qualidade” da educação 

“oferecida” pelo Estado. As aspas apresentam sua razão de ser. A ação estatal 

“oferece” a educação, não atingindo-se a “qualidade”, soma-se mais um peso 

aos cofres públicos.  

A dimensão da mercantilização avança sobre o bem público, se 

afigurando como mais uma interface de processos de relexicalização ora 

apresentados. Deste modo, corrobora-se a construção de discursos sobre a 

naturalidade das flexibilidades e das crises em espaços conectados pela 

internet a fim de se extrair cada vez mais riqueza. 

O próximo excerto nos parece muito eloquente, pois, na perspectiva do 

Estado, vigora a necessidade do emprego destes documentos nas formações 

dos professores e demais profissionais que atuam na rede. 

A Proposta Curricular se completará com um conjunto de documentos 
dirigidos aos professores. São os Cadernos do Professor, 
organizados por bimestre e por disciplina. Neles, são apresentadas 
as situações de aprendizagem para orientar o trabalho do professor 
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no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, 
habilidades e competências são organizados por série e 
acompanhados de orientações para a gestão da sala de aula, para a 
avaliação e a recuperação, bem como de sugestões de métodos e 
estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, projetos 
coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. (SÃO 
PAULO. 2008. p. 9. Grifo do autor). 

Aparentemente, estes documentos foram propostos a fim de instituir 

percursos tanto para estudantes quanto professores. Organizados pelas 

ciências de referência e por bimestres, demonstram a preocupação no 

ajustamento do percurso dos componentes curriculares das escolas públicas. A 

centralidade de conteúdos organizados, das habilidades e competências 

evidencia também a relevância dada à seleção destes. 

Outro aspecto de grande relevância é a ordenação discursiva em torno 

das avaliações de grande amplitude, tais como o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), a publicação dos 

dados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) e dos dados nacionais do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Manifesta-se neles a vinculação entre avaliações e a publicação 

dos dados que se transformam em metas. Consolida-se, desta maneira, a ideia 

de qualidade educacional através da implantação dos itinerários dos 

componentes curriculares “oferecidos” nos cadernos aos professores em sua 

jornada de trabalho. 

A aparente atmosfera de consenso perpassa o projeto de implantação 

do programa. Algumas ideias apresentadas sugerem um reforço às formações 

de estudantes, professores e demais profissionais da educação. Esse reforço 

ou complementação à formação é apresentado em outro documento da 

seguinte forma: 

A tecnologia imprime um ritmo sem precedentes no acúmulo de 
conhecimentos e gera uma transformação profunda na sua estrutura 
e nas formas de organização e distribuição. Nesse contexto, a 
capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos 
alunos, mas na própria escola, enquanto instituição educativa: tanto 
as instituições como os docentes terão de aprender. Isso muda 
radicalmente nossa concepção da escola como instituição que ensina 
para posicioná-la como instituição que aprende a ensinar. (SÃO 
PAULO. 2008. p. 12. Grifo do autor). 

Como observado, a preocupação com uma escola que ensina se alinha 
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aos tempos atuais de intensificação da disseminação das tecnologias e as 

mudanças do mundo trabalho que interessam às classes dominantes. Como 

exposto no Capítulo 2 deste estudo, os discursos em torno da Sociedade do 

Conhecimento/Informação são o carro chefe de apresentação da eterna 

situação ou temporalidade de crise em uma Geografia enredada pelos avanços 

das TDIC e da internet. Com a presença da rede e dos dispositivos 

tecnológicos, bem como da intensificação das transformações das bases 

técnicas produtivas, o intuito passa a ser a conformação da crise como um ente 

no plano das subjetividades de forma a naturalizá-las.  

Evidencia-se o manuseio conceitual dos fundamentos do relatório 

Delors, associado à pedagogia das competências, revelando os pontos a que 

se referem os documentos da SEDUC/SP destacados até aqui. Há quase um 

chamamento aos bons ouvidos da moral pela preocupação com a educação 

pública. Nos tempos de eternos ajustes às crises do capitalismo, vislumbra-se 

nas escolas os aspectos que deverão internalizar nas subjetividades as 

possibilidades de melhora no momento presente, e assim: 

As palavras nunca são neutras, nem mesmo quando querem ser 
apenas técnicas, operacionais, descritivas. Substituir a palavra 
conhecimento pela palavra competência não é sem importância. 
Obviamente a palavra competência em si, tomada fora das relações 
que mantêm com suas companheiras habituais ou com as palavras 
que substitui fora do contexto da ação social, não está em questão. E 
se entendermos dessa maneira objetivos tão vastos como “aprender 
a ser”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver”, além de “aprender a 
conhecer”, poderíamos ler essas expressões segundo as mais 
tradicionais perspectivas humanistas. Poderíamos até mesmo 
considerar que “admissão por competência” remete ao campo 
jurídico, no qual o termo implica uma ligação muito bem definida entre 
poderes e estatutos. Contudo, o sucesso atual do termo tem relação 
muito remota com uma ressuscitação dos ideais de Erasmo ou 
Rabelais e muito pouco a ver com a consolidação dos direitos dos 
assalariados. O emprego estratégico do termo tanto na empresa 
como na escola é indissociável da nova “gestão dos recursos 
humanos”, em que a escola representa o papel primitivo. Esse uso 
visa sobretudo pôr em questão a tarefa tradicional da escola, a 
transmissão de conhecimentos e a formação intelectual e cultural no 
sentido mais amplo do termo. (LAVAL. 2019. p. 76. Grifo do autor). 

Como observado por Laval (2019), constitui-se o germe das dinâmicas 

que a escolarização irá irradiar. Sendo a escola, depois do núcleo parental, o 

espaço onde as crianças estarão expostas às mais diversas ordenações do 

pensamento, torna-se imprescindível operar na perspectiva da construção de 

consensos aparentes sobre o que se “fala” na escola. 
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Portanto, a proposta curricular do ensino de Geografia do SPFE da 

germinação iniciada décadas atrás. O embrião desse fruto repousa suas bases 

conceituais sobre os discursos em torno da emergência da Sociedade do 

Conhecimento/Informação e suas diversas derivações. Prevalece uma 

preocupação excessiva com a internalização de um emaranhado sem fim de 

eternos ajustes à uma temporalidade de crises. Essa germinação se inicia já no 

final dos anos 1970 e, na realidade nacional, será empregada a partir da última 

década do século XX em diante.  

No Brasil, em virtude da ditadura e de sua política centralista e 

intervencionista, a influência neoliberal se consumou no início nos anos 1990, 

arrogando princípios de competitividade total, concorrência em escala local e 

global, qualidade total, intensificação da desregulamentação trabalhista 

(consolidada em 2017), necessidade premente de flexibilização profissional, 

etc. A chamada virada neoliberal se insere na realidade nacional com a 

implantação de procedimentos que buscarão ajustar a sociedade ao novo 

padrão em diversos âmbitos da vida social. 

O regime de acumulação flexível é a forma acabada em que as 

subjetividades deverão operar a partir de então. A ideia de submissão, ou 

construção de um acordo consensual, se constituiu como a alegação racional 

aos novos tempos. 

Contudo, temos de examinar, para além desses mecanismos 
culturais e ideológicos, as qualidades da experiência cotidiana a fim 
de melhor identificar as bases materiais da construção do 
consentimento. E é nesse nível – a experiência da vida cotidiana sob 
o capitalismo na década de 1970 – que começamos a ver como o 
neoliberalismo penetrou nas compreensões do “senso comum”. O 
efeito disso em muitas partes do mundo foi vê-lo cada vez mais como 
uma maneira necessária e até completamente “natural” de regular a 
ordem social. (HARVEY. 2014. p. 50). 

Como observado acima, essa construção de consentimento perpassa os 

documentos curriculares mencionados. Em fins dos anos 1960, irrompe a 

necessidade de reordenar tanto a base produtiva como territorial através das 

políticas de regulação da sociedade. Emerge no horizonte a pauta pela 

implementação do regime de flexibilidades. Alinhado aos interesses 

empresariais, operou na construção discursiva do denominado tempo pós-

moderno, em que a necessidade de superação da rigidez fordista se faz 
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imprescindível. O convencimento da suplantação das conquistas do fordismo 

passa desde o ataque às estruturas sindicais até as políticas de defesa sociais. 

Isso nos leva, finalmente, à problemática questão da abordagem 
seguida por Estados neoliberais quanto aos mercados de trabalho. 
No plano doméstico, o Estado neoliberal é necessariamente hostil a 
toda forma de solidariedade social que imponha restrições à 
acumulação do capital. Sindicatos independentes ou outros 
movimentos sociais (como o socialismo municipal do tipo de Greater 
London Council), que adquiriram substancial poder sob o liberalismo 
embutido, têm, portanto, de ser disciplinados, se não destruídos – em 
nome da supostamente sacrossanta liberdade individual do 
trabalhador isolado. “Flexibilidade” se torna o mantra dos mercados 
de trabalho. É difícil alegar que uma flexibilidade crescente seja de 
todo ruim, especialmente diante de práticas sindicais altamente 
restritivas e esclerosadas. (...) Embora alguns trabalhadores 
individuais possam sem dúvida beneficiar-se com isso, as assimetrias 
em termos de acesso a informações e ao poder que surgem, às quais 
se associa a carência de livre e fácil mobilidade do trabalho 
(particularmente entre Estados) deixam o trabalhador em 
desvantagem. O capital pode apropriar-se da especialização flexível 
como maneira conveniente de buscar formas mais flexíveis de 
acumulação. Essas duas expressões – especialização flexível e 
acumulação flexível – têm conotações bem diferentes. (HARVEY. 
2014. p. 85). 

A narrativa em torno dos fundamentos conceituais e as definições do 

que deve ser um sujeito “flexível” repousam suas bases iniciais na necessidade 

de superação fordista. Nesse sentido, avançou sobre as escolas públicas 

paulistas através de documentos que sustentam discursos em torno da 

Sociedade da Conhecimento/Informação. 

No cenário do currículo para anos finais do ensino fundamental do 

programa SPFE para Geografia, confere-se uma centralidade explícita às 

competências e habilidades no processo de ensino e aprendizagem: 

No caso da Geografia, ainda que alguns dos conceitos já tenham sido 
abordados nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, espera-se 
que o processo de “alfabetização espacial” avance para um novo 
patamar, focando-se mais especificamente nas competências e 
habilidades necessárias ao entendimento da manifestação espacial 
dos fenômenos naturais e sociais, em diferentes escalas e 
configurações. (SÃO PAULO. 2014. p. 5). 

A importância dada às competências e habilidades se consolidou em 

todos componentes curriculares nas escolas, ou seja, nas matérias/disciplinas. 

Esse processo, aliado ao itinerário curricular, impuseram aos docentes a 

persecução das etapas que os cadernos propuseram no andamento curricular. 

Tal qual o slogan “aprender a aprender” busca o convencimento de que as 
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escolas estão sujeitas aos processos da contemporaneidade, a ideia de 

competências flexíveis não é senão um desdobramento prático destes tempos 

incertos. Propõe-se o estabelecimento de uma relação pedagógica ajustada às 

dinâmicas econômicas objetivando, assim, engendrar adequações às 

formações sob um horizonte permanente de maleabilidade e docilidade num 

panorama de crise do capital. 

A competência é uma noção oriunda do discurso empresarial nos 
últimos dez anos e retomada por economistas e sociólogos na França 
(cf. DADOY, 1990). Noção ainda bastante imprecisa, se comparada 
ao conceito de qualificação, um dos conceitos-chave da sociologia do 
trabalho francesa desde os seus primórdios (cf. NAVILLE, 1956); 
noção marcada política e ideologicamente por sua origem, e da qual 
está totalmente ausente a ideia de relação social, que define o 
conceito de qualificação para alguns autores (cf. KERGOAT, 1982, 
1984; FREYSSENET, 1997; 1992.) (HIRATA. 2009. p. 132). 

A importância do processo de redefinição ou transplante do discurso do 

mundo empresarial é apresentada ao universo escolar mediante a 

relexicalização apontada por Fairclough (2016). Segundo Saviani (2013), a 

ideia de competência pode ser apropriada tanto pelos conservadores e 

reacionários, num processo análogo ao discurso de defesa da escola pública, 

responsável por desidratar sua função social e anular sua força 

transformadora. Aqui, importa-nos afirmar que o conceito de competência ora 

apresentado deslocou-se dos espaços empresariais e se tornou um lugar 

comum nos espaços escolares. Operado sob uma perspectiva (neo) 

reprodutivista, abrange tanto as dimensões do trabalho docente quanto os 

discursos preconizados nos anos 1970. 

Nos “cadernos do professor” do programa SPFE, são apresentadas as 

situações de aprendizagens que conformam cada tema de desenvolvimento 

das aulas. Cada tema organiza-se de modo a expor conteúdos, competências 

e habilidades, sugestão de estratégias, sugestão de recursos e sugestão de 

avaliação. Parece-nos intrigante a alusão à ideia de sugestão ou mero apoio 

aos docentes de Geografia e demais ciências.  

Ora, uma vez imposta a todos os professores dos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, a proposta curricular passa a constituir um 

itinerário ineludível a que os docentes deverão seguir em suas aulas durante o 

ano letivo. Por fim, aplica-se uma avaliação externa no âmbito estadual, 
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denominada SARESP. Esta avaliação está associada ao pagamento de bônus 

financeiro aos professores, via publicação do IDESP.  

É mediante tal prática que se efetiva a cooptação do professorado, 

submetendo-os ao currículo estadual, justifica-se a inserção deles no cotidiano 

escolar a fim de auxiliar na promessa ou expectativa de ganhos financeiros. 

Basta fazer um levantamento comparativo entre os ganhos docentes no âmbito 

da federação para perceber e identificar os baixos salários do magistério 

paulista, fenômeno que só vem a ensejar a naturalização desta política – ainda 

que com ressalvas tanto por parte do sindicato dos professores do Estado de 

São Paulo (APEOESP) quanto de muitos pesquisadores. 

Em outras palavras, esse contexto marcado pela captura dos 

professores os encerra num circuito fechado, entre sujeitos que organizam e 

refletem sobre os temas e os currículos propriamente ditos; sua implantação 

via políticas públicas o ensino estadual, chegando, por fim, à avaliação externa. 

Este circuito educacional fechado institui processos concorrenciais entre 

escolas, visto que os resultados destas provas se traduzirão em política 

meritocrática e excludente de bônus financeiro aos professores. Quanto a isso, 

as considerações de Carvalho (2008) são irretocáveis: 

Note-se que essa supremacia do labor, da produtividade e do 
consumo nas metas educacionais não implica o abandono imediato 
da retórica acerca da formação do “cidadão”. Tampouco resulta 
necessariamente no desaparecimento de disciplinas e saberes tidos 
como integrantes de uma concepção humanista de formação, como a 
literatura, as artes ou a filosofia. Significa, antes, que mesmo esses 
ideais e saberes passam a ter outro papel, o de coadjuvantes na 
supremacia do labor, do mercado e do consumo. (CARVALHO. 2008, 
p. 421). 

O controle e a intensificação da atividade docente se reduzem ao mero 

cumprimento destes prazos e ao duvidoso incremento do material apostilado 

fornecido aos professores, ampliando diversas outras atividades em detrimento 

da aprendizagem, ao mesmo tempo que promove controles de práticas, 

processo que Algebaile (2009) desvelou em seu estudo, tal como nos evidencia 

na seguinte passagem: 

O plano educativo comporta, por certo, as ações mais direta e 
sistematicamente dirigidas para o processo de ensino e 
aprendizagem, em sentido estrito, previsto programaticamente e, 
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portanto, referido ao planejamento e ao controle das ações 
constituídas como meios específicos para sua consecução. 
(ALGEBAILE. 2009, p.42. Grifo do autor).  

Retira-se, de um lado, a autonomia e, de outro, obriga-se ao 

cumprimento do trajeto formativo apostilado para que, ao fim e ao cabo, o 

professor seja reconhecido financeiramente com o bônus pago pelo mérito 

alcançado, representado pela nota publicada no relatório denominado IDESP. 

Com efeito, estabelecem-se processos de concorrência e competição entre as 

unidades escolares e professores, consolidando assim os preceitos de uma 

suposta eficiência e produtividade. 

Frigotto (1995) caracterizou algo que em tempos atuais é de suma 

importância e parece assumir uma centralidade contemporânea, ou seja, que 

ainda hoje,  

(...) as novas demandas de educação explicitadas por diferentes 
documentos dos novos senhores do mundo – FMI, BID, BIRD – e 
seus representantes regionais – CEPAL, OERLAC – baseadas nas 
categorias sociedade do conhecimento, qualidade total, educação 
para competitividade, formação abstrata e polivalente, expressam os 
limites das concepções da teoria do capital humano e as redefinem 
sob novas bases. Este movimento de mudança das categorias e a 
necessidade de conservar a natureza excludente das relações 
sociais, especificam os dilemas e contradições que o capital e os 
homens de negócio historicamente encontram para adequar a 
educação aos seus interesses. Explicita, de igual modo, um espaço 
de contradição dentro do qual é possível desenvolver uma alternativa 
de sociedade e de educação democráticas que concorrem para a 
emancipação humana. (FRIGOTTO. 1995, p.19. grifo do autor).  

Do panorama descrito, pairam ainda muitas questões que o 

professorado das escolas públicas paulistas testemunha. Discursos, 

documentos e práticas atravessam o cotidiano escolar de forma a reverberar as 

subjetividades dos sujeitos que passam seus dias nestes espaços. Nos últimos 

anos, observa-se a invasão de smartphones e demais tecnologias digitais que, 

disseminadas no conjunto da sociedade, invariavelmente chegam às escolas. 

Os organismos internacionais de regulação continuam a emitir seus juízos, 

opiniões e estudos sobre as escolas no mundo todo, de modo a capturá-las 

discursivamente numa perspectiva de submissão aos interesses hegemônicos.   
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4. Metodologia 

O percurso da escolha metodológica é parte do processo de maturação 

do pesquisador. Aqui, o percurso da experiência profissional na docência de 

Geografia nas escolas públicas do Estado de São Paulo se entrecruza com o 

desenvolvimento como pesquisador e, consequentemente, com esta pesquisa. 

É no processo de formação como professor de Geografia e como pesquisador 

da formação de professores que nossos objetivos foram delimitados. 

Consciente das inúmeras questões evidenciadas no processo de 

formação docente na contemporaneidade, destacamos em nosso percurso de 

pesquisa os diversos impactos da disseminação das TDIC no contexto de 

implementação do programa curricular do Estado de São Paulo, denominado 

São Paulo Faz Escola (SPFE). Debruçada sobre este processo, nossa 

investigação busca reconhecer o intricado contexto que a docência se insere 

na atualidade. A fim de fundamentar cientificamente esta investigação, o 

presente estudo delineou-se através da abordagem qualitativa. 

Segundo Lüdke (1986) o processo que compreende a pesquisa de 

caráter qualitativo em educação nos permite captar a complexidade das 

dinâmicas que atravessam as escolas, professores e estudantes em sua 

realização histórica. Portanto, este estudo buscou compilar e entender as 

dinâmicas que se desdobraram no contexto manifestado nos últimos anos. A 

abordagem qualitativa nos parece ser a mais frutífera neste estudo, uma vez 

que permite reconhecer aspectos importantes das problemáticas já citadas. 

Circunscrita a aproximação com o tema evidenciado, permitiu relacionar 

aspectos importantes.  

Em lugar dos questionários aplicados a grandes amostras, ou dos 
coeficientes de correlação, típicos de análises experimentais, são 
utilizadas mais frequentemente neste novo tipo de estudo a 
observação participante, que cola o pesquisador à realidade 
estudada; a entrevista, que permite um maior aprofundamento das 
informações obtidas; e a análise documental, que complementa os 
dados obtidos através da observação e da entrevista e que aponta 
novos aspectos da realidade pesquisada. (LÜDKE. 1986. p. 09). 

Desta feita, a presente investigação, de caráter qualitativo, permite 

compreender a relevância das contradições que permeiam as escolas públicas. 

O contato com os participantes através das entrevistas pode apontar para as 
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questões significativas que são objeto deste estudo. 

Importante frisar que os questionamentos sobre as relações entre o 

ensino de Geografia, as TDIC e as orientações curriculares assumem uma 

relevância ainda maior quando relacionadas ao conhecimento produzido sobre 

o tema em questão, sua organização e a apresentação dos dados e evidências 

que a empiria expõe.  

Pontuamos a primazia do levantamento sobre o estado da questão, o 

que possibilitou reconhecer as intersecções entre o ensino de Geografia, as 

diretrizes curriculares e as TDIC. Esse passo fundamental possibilitou a 

definição de importantes aspectos desta investigação definindo assim 

categorias centrais nesta investigação (NÓBREGA-THRRIEN, THERRIEN. 

2004). 

Importa esclarecer que este ensaio delimita o alcance do “estado da 
questão” à construção do objeto de investigação pretendido pelo 
pesquisador. Neste caso, a busca seletiva e crítica nas fontes de 
informação da produção científica restrige-se aos estudos e 
parâmetreos próximos à especificade do interesse do pesquisador o 
que requer consulta a documentos substanciais (NÓBREGA-
THRRIEN, THERRIEN. 2004. p.07). 

Deste modo a seção 4.2 Breves considerações sobre o estado da 

questão, demonstrou sua grande importância na elaboração deste estudo. Ao 

efetuar o levantamento entre dissertações e teses sobre as questões que 

implicam o trabalho docente na contemporaneidade, permitiu deste modo, uma 

delimitação de aspectos fundamentais desta investigação. 

A disseminação mundial da Covid-19 demandou uma readequação e 

uma adaptação dos instrumentos de pesquisa perante contexto pandêmico. O 

presente estudo se fundamenta na revisão bibliográfica e documental, em 

entrevistas semiestruturadas com roteiro, e no levantamento sobre o estado da 

questão. Sobre a importância destes procedimentos metodológicos: 

Uma cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige muitos 
métodos e dados: um pluralismo metodológico se origina como uma 
necessidade metodológica. A investigação da ação empírica exige a) 
a observação sistemática dos acontecimentos; inferir os sentidos  
desses acontecimentos das (auto-)observações dos atores e dos 
espectadores exige b) técnicas de entrevistas; e a interpretação dos 
vestígios materiais que foram deixados pelos atores e espectadores 
exige c) uma análise sistemática. (BAUER e GASKELL. 2008. p. 18). 
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A relevância no uso das entrevistas semiestruturadas: 

Para as entrevistas semiestruturadas, são preparadas várias 
perguntas que cobrem o escopo pretendido da entrevista. Para este 
propósito, você precisará desenvolver um guia de entrevista como 
uma forma de orientação para os entrevistadores. (FLICK. 2013. p. 
115). 

Sobre a necessidade de organização desta pesquisa, assinalamos que o 

caminho foi percorrido tal como explanado acima. De fato, esse procedimento 

metodológico permitiu identificar a relação entre as orientações curriculares no 

campo do ensino de Geografia no Estado de São Paulo no contexto do 

processo de disseminação das TDIC observado no último decênio.  

4.1 Dos procedimentos e instrumentos de pesquisa 

Os instrumentos e procedimentos de pesquisa pautaram-se na revisão 

bibliográfica, análise documental, entrevistas e diário de campo. A revisão 

bibliográfica, como Flick (2013) nos aponta, é hoje uma questão consensual 

nas investigações entre os pesquisadores que adotam a pesquisa qualitativa, 

uma vez que permite a familiarização ao campo que se quer analisar, bem 

como a elaboração de novas concepções em torno deste estudo. Sobre a 

análise documental, Lüdke (1986) afirma ser ela uma poderosa fonte para 

extrair indícios que possam fundamentar as declarações do pesquisador. 

Outro recurso fundamental desta investigação são as entrevistas com 

professores de Geografia. Severino (2007) afirma que as entrevistas são uma 

boa escolha para os pesquisadores de ciências humanas, visto que este 

procedimento permitirá apreender o que os participantes pensam, sabem, 

representam, fazem e argumentam sobre a realidade que estudamos. Já sobre 

o uso de um roteiro de questões nas entrevistas, Severino (2007) destaca que 

sua utilização articulada internamente revela a opinião dos depoentes sobre o 

contexto pesquisado. Para Bauer e Gaskel (2008), uma entrevista individual em 

profundidade permite captar a cosmovisão do participante, de modo tal que 

ouvir a narrativa do entrevistado pode inclusive surpreender o pesquisador.  

Um registro de observações foi utilizado no momento de realização das 

entrevistas. Esse tipo de anotação, feito em forma de tópicos e palavras-chave, 
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e combinado com as transcrições das entrevistas, permitiu obter – como 

aponta Lüdke (1986) – uma praticidade na análise dos dados produzidos. 

Devido à pandemia do novo coronavírus e as restrições sanitárias 

impostas nesse extraordinário contexto, as entrevistas tiveram de ser feitas e 

gravadas na plataforma Google Meet. 

Num primeiro recorte, três escolas estaduais foram selecionadas. A 

justificativa dessa escolha se deu pela identificação dos índices do IDEB19 

(Índices de Desenvolvimento da Educação Básica) publicados pelo Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As 

escolas onde os professores de Geografia seriam entrevistados localizavam-se 

nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes e Guararema. 

Após submissão do projeto ao Comitê de Ética de Pesquisa da Unifesp, 

bem como seus desdobramentos à Plataforma Brasil no mês de abril de 2021, 

publicou-se um parecer consubstanciado com diversos apontamentos a serem 

adotados. O mais importante era o contato com os funcionários públicos e os 

diretores (as) das unidades escolares, de modo que emitissem uma carta de 

aceite/deferimento das pesquisas nas escolas via entrevistas com os 

professores de Geografia. 

Numa primeira abordagem, realizada por e-mail e por telefone, em duas 

das três escolas selecionadas o contato foi muito difícil, uma vez que não 

permitiu um contato direto com as direções. Isso acabou gerando um outro 

problema, pois o parecer concedido perderia a validade dentro de um mês. 

Com o passar das semanas, e sem um efetivo contato, optou-se pela 

delimitação regional da pesquisa em apenas um município.  

Para tanto, escolhemos Itaquaquecetuba, cidade da grande Região 

Metropolitana de São Paulo, e com mais presteza recolheu-se assinatura 

seguindo as indicações da parecerista. Novamente, o projeto de pesquisa foi 

depositado na Plataforma Brasil. A Figura 18 destaca a localização do 

município de Itaquaquecetuba em relação ao Estado de São Paulo. 

                                            
19 Disponível em:  http://ideb.inep.gov.br/ . Acesso em: 20 de fevereiro de 2022. 

http://ideb.inep.gov.br/
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Figura 18 – Mapa de localização do Município de Itaquaquecetuba em relação ao 

Estado de São Paulo. Fonte: Elaboração própria.  

Dez dias após a submissão, o deferimento da pesquisa foi publicado e 

deu-se seu prosseguimento à etapa de contato com os professores de 

Geografia visando uma posterior entrevista via internet, em virtude da já citada 

pandemia desencadeada pela COVID-19, realizada em março de 2020. 

As entrevistas foram realizadas com professores do ensino fundamental 

que lecionam em três escolas estaduais do município de Itaquaquecetuba, 

situado na região do Alto Tietê20. O mapa reproduzido na Figura 19, extraído do 

Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), 

apresenta a localização dos municípios compreendidos na referida região – 

enumerados de 1 a 12 – com suas respectivas denominações. 

Itaquaquecetuba, figurada no mapa com o número 6, tal como apontado em 

sua legenda, é o município cujas três escolas selecionadas para investigação 

se encontram.  

                                            
20 Alto Tietê: região localizada no entorno do Rio Tietê, formada por 12 municípios, 

incluindo Itaquaquecetuba. Disponível em: https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/. . Acesso 
em: 01 de setembro de 2021. 

https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/
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Figura 19 – Mapa de localização do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê. Fonte: Consórcio 

de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Acesso em: 22 de fevereiro de 2022. 

Dados extraídos do site do IBGE21 apresentam a estimativa populacional 

(2021) de cerca de 379.082 habitantes em Itaquaquecetuba. Consultando o site 

da SEDUC/SP22, é possível identificar 46 escolas estaduais no mesmo 

município. Ainda em consulta ao site do IBGE, foi possível identificar os dados 

divulgados do IDEB referentes aos anos finais do ensino fundamental 

registrados em 2019 das escolas públicas situados no município.  

O índice obtido pela rede pública e divulgado no site do IBGE, de 4,8, 

pode ser comparado com a totalidade de municípios do país, com o Estado de 

São Paulo e também com a região geográfica imediata (abrangendo os 39 

municípios da região metropolitana de São Paulo). Portanto, Itaquaquecetuba 

ocupa a posição 2153 em relação aos 5570 municípios brasileiros; 531 em 

                                            
21 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itaquaquecetuba/panorama. 

Acesso em: 20 de fevereiro de 2022. 
22 Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-

atendimento/Consulta.asp?Navegacao=Proxima&cod_mun=379&Ensino=0&Diretoria=0&Modal
idade=0&rede=1&nome=&distrito=0&Paginar=2&firsttime=Nao. Acesso em: 20 de fevereiro de 
2022. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itaquaquecetuba/panorama
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/Consulta.asp?Navegacao=Proxima&cod_mun=379&Ensino=0&Diretoria=0&Modalidade=0&rede=1&nome=&distrito=0&Paginar=2&firsttime=Nao
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/Consulta.asp?Navegacao=Proxima&cod_mun=379&Ensino=0&Diretoria=0&Modalidade=0&rede=1&nome=&distrito=0&Paginar=2&firsttime=Nao
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/Consulta.asp?Navegacao=Proxima&cod_mun=379&Ensino=0&Diretoria=0&Modalidade=0&rede=1&nome=&distrito=0&Paginar=2&firsttime=Nao
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relação aos 645 municípios estaduais e, na região geográfica imediata, ocupa a 

35º posição em relação aos 39 municípios da região metropolitana. 

As unidades educacionais23 selecionadas foram: Escola Estadual Vale 

dos Sonhos, Escola Estadual João Antônio da Silva e Escola Estadual 

Professora Teresa Birrara; todas elas situadas no município de 

Itaquaquecetuba. Ao contatar as unidades educacionais, quatro docentes 

demostraram interesse em participar desta investigação, 3 deles professores 

da E.E. Prof.º Teresa Birrara e 1 docente que leciona tanto na unidade Vale 

dos Sonhos e quanto na João Antônio da Silva. Assim, as entrevistas estão 

circunscritas ao universo das escolas submetidas aos parâmetros anunciados 

na submissão do Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo.  

São dois os critérios para a escolha destas escolas: o primeiro consiste 

na seleção de seus índices do IDEB, elaborados pelo Inep, num intervalo de 

cinco anos. Entre os anos de 2015 a 2019, as três unidades obtiveram 

rendimentos muito semelhantes. Estes índices foram recolhidos no site do 

Ministério da Educação24: 

Quadro 2: Unidades escolares e respectivas notas no IDEB. 

Nome da UE Nota no IDEB 

E.E. Vale dos Sonhos 4,7 (2017) 

E.E. João Antônio da Silva 5,0 (2019) 

E.E. Teresa Birrara, Professora 4,0 (2015) 

Fonte: Ministério da Educação. Elaboração própria. 

                                            
23 Para manter o sigilo dos entrevistados, os nomes das escolas e dos professores 

entrevistados são fictícios.  
24 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/. Acesso em: 04 de maio de 2021. 

http://ideb.inep.gov.br/
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Figura 20 – Mapa de Localização das Escolas Estaduais no município de Itaquaquecetuba. 

Adaptado por nós. Fonte: Google Maps. Elaboração própria. 

A Figura 20 apresenta o mapa de localização das escolas públicas 

estaduais no perímetro municipal de Itaquaquecetuba. Foram os docentes de 

Geografia destas unidades educacionais que participaram de nossa 

investigação.  

O segundo critério diz respeito à própria vulnerabilidade e desigualdade 

a que as escolas públicas estão condicionadas – tal como assinalado por 

Ribeiro e Kaztman (2008). As características do entorno das escolas 

escolhidas para esta investigação são similares em relação ao processo de 

periferização que se constituiu na região metropolitana de São Paulo. As 

escolas situam-se em bairros majoritariamente residenciais, com alguns pontos 

comerciais. Entretanto, através da observação da paisagem urbana, é 

perceptível que alguns destes comércios também servem de residência destes 

trabalhadores do setor terciário, não havendo uma clara distinção entre o local 

de moradia e demais atividades remuneradas.  
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O município de Itaquaquecetuba, atravessado por duas grandes 

rodovias e por duas vias férreas, tem grande parte de sua população 

trabalhando nas regiões mais centrais do município de São Paulo. A dinâmica 

laboral da cidade é análoga ao processo observado em outros municípios 

contíguos a São Paulo, em que suas populações percorrem grandes distâncias 

para desempenhar suas funções em outras cidades. De fato, o processo de 

intensa urbanização ocorrido a partir dos anos 1950 resultou numa dinâmica de 

distribuição da população nos extremos de regiões ainda desprovidas de 

infraestrutura urbana. Essa dinâmica revela ainda um dado de suma 

relevância, pois a investigação junto aos docentes das escolas públicas 

paulistas deve considerar também a localização destas na sucessão de 

transformações do tecido social, permitindo, por sua vez, constatar a 

distribuição ou a ausência dos equipamentos sociais dentro de determinado 

território. 

Previamente à pesquisa, fizemos um Convite de Pesquisa, Autorização 

para Gravação de Som e Imagem e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para as referidas escolas.25 Os participantes entrevistados também 

tiveram acesso aos documentos supracitados e suas identidades foram 

mantidas em sigilo. 

A escolha da entrevista qualitativa se justifica pela possibilidade de 

penetração e entendimento do universo do entrevistado, reconhecendo a 

riqueza dos dados que os participantes fornecem. Esse caminho pareceu ser o 

mais profícuo para compreender os processos inerentes às escolas no 

contexto de disseminação das TDIC’s e do programa curricular SPFE.  

O emprego das entrevistas em profundidade permite a produção de 

dados e sua posterior análise, viabilizando o processo de produção científica 

no campo da formação de professores. Ao se utilizar a entrevista com roteiro 

semiestruturado para a obtenção de dados, constata-se também, no contato 

propiciado pela empiria e no posterior tratamento das evidências detectadas, a 

riqueza da análise correspondente ao campo da pesquisa educacional. Sobre a 

                                            
25 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ver apêndices. 
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positividade da escolha da entrevista qualitativa semiestruturada, Bauer e 

Gaskell (2008) demonstram a possibilidade de captar a cosmovisão do 

entrevistado, de forma a explorar suas características no momento oportuno, 

assim, 

A entrevista qualitativa, pois, fornece dados básicos para o 
desenvolvimento e a compreensão detalhada das crenças, atitudes, 
valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas 
em contextos sociais específicos. (BAUER E GASKELL. 2008 p.65). 

Essa possibilidade do estudo qualitativo nos parece a melhor forma de 

pesquisa ao desenvolvimento desta investigação. Cabe lembrar que o 

propósito deste estudo consiste em compreender as percepções do 

professorado que leciona Geografia no contexto de implantação do programa 

curricular SPFE e disseminação em larga escala das TDIC. Assim, as 

entrevistas qualitativas servem comodamente à essa pesquisa, uma vez 

produzem dados e a partir destes podemos identificar diversas dinâmicas que 

envolvem as atividades docentes. 

Como já salientado, objetivamente temos a necessidade de identificar os 

desdobramentos da disseminação das TDIC na vida social dos professores de 

Geografia no contexto de aplicação do programa curricular SPFE do Estado de 

São Paulo. Portanto, essa pesquisa busca reconhecer as relações entre o 

ensino de Geografia nas escolas estaduais no contexto de disseminação das 

TDIC associada à implantação do referido programa curricular. 

4.2 Breves considerações sobre o estado da questão 

Considerando a pertinência dessa investigação, é importante apresentar 

alguns trabalhos selecionados que foram significativos na construção deste 

estudo. O estado da questão é parte dessa investigação, pois permitiu efetuar 

um levantamento em torno da relação entre o ensino de Geografia e a 

presença das TDIC. 

A finalidade do “estado da questão” é de levar o pesquisador a 
registrar, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, como se 
encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da 
ciência ao seu alcance. (NÓBREGA-THRRIEN, THERRIEN. 2004. 
p.07). 
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Selecionamos três revistas no âmbito das publicações em torno do saber 

geográfico tendo o ensino de Geografia e as TDIC como um dos marcadores 

principais de busca. Essa procura foi concebida a fim de estreitar os resultados 

em torno dos objetivos propostos desta investigação. Deste modo, o estado da 

questão procurou dar destaque a publicações que abarcavam a produção do 

saber geográfico, e no interior destas publicações, a procura pelas relações de 

ensino e aprendizagem. A opção dessa delimitação também se deu no intuito 

de entender a realização do ensino de Geografia no último decênio, e como se 

dá a realização deste componente curricular na estrutura histórica escolar. 

A revista Terra Livre,26 periódico semestral publicado pela AGB, com 

acesso do ano de 2005 até 2020. Esta publicação possui um caráter mais geral 

em relação à produção em torno da Geografia. Já a Revista Brasileira de 

Educação em Geografia27, com periodicidade semestral e acesso às 

publicações do ano de 2011 a 2021, apresenta estudos dirigidos em relação ao 

ensino de Geografia e suas demais derivantes, indo do ensino básico ao 

superior. Por fim, o Boletim Paulista de Geografia,28 publicação científica da 

seção local da AGB/SP, com acervo digitalizado de acesso do ano de 1967 até 

2021.  

Numa primeira busca na revista Terra Livre, selecionamos os descritores 

“ensino de Geografia” e “smartphones”, e o resultado da busca não foi 

satisfatório, visto que nenhum artigo foi encontrado. No segundo momento, os 

descritores selecionados foram ensino de “Geografia” e “tecnologias digitais” e, 

novamente, nenhum artigo encontrado. Nesta mesma publicação selecionou-se 

apenas o descritor “ensino de Geografia”, e resultado apresentou 48 artigos. Já 

com o descritor “formação de professores”, obteve-se 20 artigos. 

                                            
26 Disponível em: https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre. Acesso em: 01 de 

agosto de 2021. 
27 Disponível em: https://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/index.. 

Acesso em: 01 agosto 2021. 
28 Disponível em: https://publicacoes.agb.org.br/index.php/boletim-paulista/about. 

Acesso em: 01 de agosto de 2021. 

https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre
https://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/index
https://publicacoes.agb.org.br/index.php/boletim-paulista/about
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Destes artigos, nenhum se aproximou de maneira mais ampla ao escopo 

escolhido em questão. Entretanto, como tema lateral ao estudo aqui 

desenvolvido selecionou-se os abaixo elencados:  

Quadro 3: Artigos selecionados na base de dados Revista Terra Livre/AGB 

com os termos “ensino de Geografia” e “formação de professores”. 

Título Autor 

Ensino de Geografia e formação crítica: 

uma análise das propostas curriculares 

de Geografia do estado de São Paulo – 

1980 e 2008 

Daniel Mendes Gomes e Maria Rita de 

Castro Lopes 

Princípios de organização curricular da 

Geografia na  escola brasileira 

Marcos Antônio Campos Couto 

Fonte: Elaboração própria. 

Sob nosso ponto de vista, ambos os trabalhos são centrais em nossa 

discussão, uma vez que os usos das TDIC estão circunscritos às interfaces das 

orientações curriculares disponíveis em cada contexto escolar. O trabalho de 

Gomes e Lopes (2017) resgata os fundamentos e concepções tanto da 

elaboração dos currículos nos anos 1980 pela Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP) quanto do currículo paulista, publicado no ano de 

2008 sob o título São Paulo Faz Escola (SPFE). O artigo de Couto (2017) 

busca identificar o currículo de Geografia inserido na proposta de criação da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a fim de reconhecer o ensino de 

Geografia ali identificado e propor alternativas ao conteúdo da BNCC. 

No segundo levantamento, feito na Revista Brasileira de Educação em 

Geografia, inserimos os mesmos descritores já citados, “ensino de Geografia” e 

smartphones, mas resultado da busca não foi satisfatório pois nenhum artigo 

foi encontrado. No segundo momento os descritores selecionados foram 

“ensino de Geografia” e “tecnologias digitais” e, da mesma forma, nenhum 

artigo foi encontrado. Entretanto, uma vez selecionados os descritores “ensino 

de Geografia” e “tecnologias”, três artigos resultaram da busca.   



   90 
 

Destes artigos apresentados pela revista, selecionamos os abaixo 

listados. 

Quadro 4: Artigos selecionados na base de dados Revista Brasileira de 

Educação em Geografia com os termos/descritores “ensino de Geografia” e 

“tecnologias”. 
Título Autor 

A utilização do simcity 5 como ferramenta 

de análise dos problemas ambientais 

urbanos no ensino de Geografia 

 

Janaira Marques Leal, Claudia Maria 

Saboia de Aquino e Raimundo Lenilde de 

Araújo 

Geografia e prática pedagógica: análises 

e experiências a partir da produção de 

materiais didáticos 

 

Ana Paula Camilo Pereira e Rafael 

Oliveira Fonseca 

Fonte: Elaboração própria. 

O tema do primeiro artigo selecionado, de autoria de Leal, Aquino e 

Araújo (2019), encontra-se diretamente relacionado à pesquisa ora 

desenvolvida. No artigo em questão, objetiva-se apresentar uma reflexão sobre 

os usos das TIC no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. 

Demonstra-se, com a estratégia do jogo simcity 5, a possibilidade de 

exploração de temas e demais conceitos relacionados à educação geográfica. 

Esta estratégia de ensino e aprendizagem foi implantada em uma escola de 

tempo integral situada na cidade de Teresina (PI). 

O segundo artigo selecionado, de autoria de Pereira e Fonseca (2020), 

assume importância em relação à pesquisa por abordar a necessidade de 

reflexão sobre a contemporaneidade, a disseminação das novas tecnologias e 

as redefinições curriculares. Manifesta a preocupação com a reflexão em torno 

da divulgação de experiências de ensino articulando este processo à formação 

docente.  

Já na pesquisa feita no periódico Boletim Paulista de Geografia, 

percorremos o mesmo caminho descrito na pesquisa em relação aos outros 

periódicos. Num primeiro momento, inserimos os descritores “ensino de 
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Geografia” e “smartphones” e nenhum artigo foi encontrado em sua base de 

dados. Quando inseridos “ensino de Geografia” e “tecnologias digitais”, 

tampouco se obteve resultado. Mais uma vez, selecionados apenas os 

descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”, foram exibidos três artigos 

como resultado da busca. Destes artigos, selecionamos os abaixo listados: 

Quadro 5: Artigos selecionados na base de dados do Boletim Paulista de 

Geografia, com os termos/descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”. 
Título Autor 

A Geografia: ensino e investigação 

didática num país europeu periférico 

 

Sérgio Claudino 

Cartografia Tátil: o papel das tecnologias 

na Educação Inclusiva 

 

Carla Cristina R. Gimenes de Sena e 

Waldirene Ribeiro do Carmo. 

Fonte: Elaboração própria. 

O artigo de Claudino (2017) inicia-se com a reconstrução histórica do 

processo de evolução do ensino de Geografia em Portugal com vistas a 

demonstrar a importância dos docentes nos processos de renovação das 

metodologias de ensino e nas contradições das reformas curriculares que ali se 

produziram durante a primeira década do século XX. Também faz uma alusão 

aos desafios da docência no contexto de disseminação das novas tecnologias. 

O trabalho de Sena e Carmo (2018) versa sobre a importância da 

alfabetização cartográfica na educação escolar conferindo relevância aos 

processos inclusivos na elaboração de mapas táteis. Este estudo é parte de 

pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Ensino e Material Didático em 

Geografia  (LEMADI), pertencente ao Departamento de Geografia da USP em 

parceria com o Laboratório de Ensino de Geografia da UNESP, Campus  de  

Ourinhos, e o Centro de Cartografia Tátil da América Latina, sediado na 

Universidade Tecnológica Metropolitana de Santiago do Chile. Importante 

observar que este estudo ainda busca ampliar e inserir as tecnologias como 

recursos didáticos a fim de dinamizar a produção destas representações. 
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Realizaram-se outros levantamentos em torno da produção científica da 

relação entre o ensino de Geografia e a presença das TDIC no cotidiano 

escolar. Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São 

Paulo29, assinalamos como descritores de busca “ensino de Geografia” e 

“tecnologias digitais”. Foram cerca 100 trabalhos apresentados nos resultados 

da busca. Destes, selecionamos dois que destacamos abaixo. 

Quadro 6: Trabalhos de Mestrado e Doutorado selecionados na base de 

dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São 

Paulo com os termos/descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”. 
Título Autor 

As tecnologias de informação e 

comunicação: desafios para professores de 

Geografia do ensino fundamental de escolas 

públicas de Ribeirão Preto - SP 

Daniela Lima Nardi Gomes 

Para além dos usos das tecnologias digitais: 

um estudo acerca da formação e atuação 

docente no ensino superior de doutorandos 

do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da USP. 

Ebenezer Takuno de Menezes 

Fonte: Elaboração própria. 

A dissertação de mestrado de Gomes (2019) aborda os usos das TIC no 

processo de ensino de Geografia envolvendo escolas municipais de Ribeirão 

Preto. O estudo, de caráter qualitativo, identifica os recursos tecnológicos no 

contexto daquelas escolas e reconhece os limites dos cursos de formação 

continuada sobre os usos das TIC no município. 

A tese de doutorado de Menezes (2018) introduz a reflexão sobre a 

produção acadêmica e as TDIC no ensino superior, e aponta para possíveis 

contradições que se interpõem na atualidade com a proliferação das 

tecnologias digitais no conjunto da sociedade e no corpo de docentes do 

ensino superior. Apresenta, ainda, um panorama de certa inoperância no que 

                                            
29 Disponível em: https://www.teses.usp.br/. Acesso em: 02 de agosto de 2021. 

https://www.teses.usp.br/
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diz respeito à cultura digital, o que demanda muitos esforços para entender o 

momento conjuntural abordado pelo estudo. 

Procedeu-se, ainda, a um levantamento no site do Repositório 

Institucional da Universidade Federal de São Carlos.30 Desta busca, 

selecionamos dois trabalhos, ou seja, uma dissertação de mestrado e uma tese 

de doutorado. Para a busca nesse banco de dados, assinalamos como 

descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias digitais”, resultando em 

aproximadamente 14.000 trabalhos correlatos. Devido à grande quantidade de 

resultados, selecionamos e clicamos na aba educação a fim de refinar a busca. 

Assim, acessamos 232 trabalhos e, destes, selecionamos dois que destacamos 

abaixo. 

Quadro 7: Trabalhos de Mestrado e Doutorado selecionados na base de 

dados do Repositório Institucional da Universidade Federal de São Carlos com 

os termos/descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”. 
Título Autor 

Tecnologias digitais da informação e 

comunicação (tdics): uma análise dos 

egressos de um curso de pedagogia ead 

sobre o uso dessas ferramentas na 

formação e atuação profissional 

Giovanna Cristina Stoppa Araújo 

Educação e Tecnologias Digitais no 

Contexto das Escolas Públicas do Estado 

de São Paulo: Um Estudo no Campo 

CTS. 

Patrícia Mirella de Paulo Falcão 

Fonte: Elaboração própria. 

Em sua dissertação de mestrado, Araújo (2020) concentra-se nos cursos 

de formação de pedagogos na modalidade a distância buscando entender as 

possibilidades e a importância dos usos das TDIC nas dinâmicas de formação 

inicial e, futuramente, como elas poderão auxiliar os docentes em suas vidas 

profissionais. 

                                            
30 Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1538. Acesso em: 02 de 

agosto de 2021. 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1538
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A tese de doutorado de Falcão (2019) aborda a conjuntura de 

disseminação das TDIC’s no conjunto da sociedade e como tais interfaces 

apresentam uma forma diferenciada de relações entre os indivíduos. Uma 

importante reflexão levantada no referido trabalho diz respeito à situação das 

escolas públicas neste contexto de extrema transformação.  

No Repositório Institucional da Unesp31, assinalamos a busca por 

produção acadêmica e científica. Como descritores de busca, selecionamos o 

“ensino de Geografia” e as “tecnologias digitais”, de modo que obtivemos 

16.690 páginas de resultados, contendo cerca de dez trabalhos por página. Ato 

continuo, assinalamos o item “educação” no refino da busca, resultando em 

149 páginas com dez trabalhos em cada uma delas, ou seja, aproximadamente 

1486 trabalhos. Destes, selecionamos os abaixo elencados. 

  

  

                                            
31 Disponível em: https://repositorio.unesp.br/ . Acesso em: 02 de agosto de 2021. 
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Quadro 8: Trabalhos de Mestrado e Doutorado selecionados na base de 

dados do Repositório Institucional da Universidade Federal de São Carlos com 

os termos/descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”. 
Título Autor 

O uso das tics em sala de aula: a voz dos 

professores das escolas públicas do 

Estado de São Paulo 

Maíra Darido da Cunha 

Ensino de Geografia – utilização de 

recursos computacionais (Google Earth) 

no ensino-médio 

André Maciel Bonini 

Fonte: Elaboração própria. 

Neste levantamento, a dissertação de mestrado de Cunha (2014) 

identifica a disseminação das TIC e suas reverberações nas escolas. Assinala, 

ainda, o esforço envidado de políticas públicas no processo de inserção das 

tecnologias nos espaços escolares. Contudo, cabe ressaltar, este trabalho 

preocupa-se em amplificar a visão dos professores sobre este fenômeno. A 

pesquisa em questão foi desenvolvida no município de Piracicaba com as 

escolas da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo. 

Na tese de doutorado de Bonini (2009), verifica-se a popularização da 

internet e suas ferramentas como computadores domésticos. Portanto, aborda 

as diversas possibilidades, bem como os aprendizados que a internet pode 

proporcionar. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi desenvolver 

metodologias de ensino com a utilização do sistema de Google Earth como um 

recurso didático aplicado às aulas de Geografia. 

Nesse processo exploratório, também fizemos buscas na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações32 (BDTD). Utilizamos, para tanto, os 

seguintes descritores: “ensino de Geografia” e “tecnologias digitais”, incluindo o 

delimitador “São Paulo”. A escolha por assinalar o estado de São Paulo se 

justifica pelo âmbito das pesquisas desenvolvidas neste estado, de modo a se 

obter uma maior aproximação dos trabalhos desenvolvidos na conjuntura 

                                            
32  Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 02 de agosto de 2021. 

https://bdtd.ibict.br/vufind/


   96 
 

descrita no Capítulo 1. Logo, o recorte e escolha destas pesquisas realizaram-

se apenas no âmbito do estado de São Paulo. 

Dos 19 trabalhos encontrados nas modalidades de mestrado e 

doutorado, selecionamos os seguintes: 

Quadro 9: Trabalhos de Mestrado e Doutorado selecionados na base de 

dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) com os 

termos/descritores “ensino de Geografia” e “tecnologias”. 

Título Autor 

Objetos digitais para o ensino de 

Geografia: contribuições para o 

desenvolvimento da consciência 

socioambiental. 

Susana Marilu Mainini Sakamoto 

Formação continuada de 

educadores em escolas de governo: 

conceitos e práticas do Estado de São 

Paulo. 

Ana Panzani Alves 

O impacto do uso de dispositivos 

digitais nas escolas públicas como 

ferramenta de ensino. 

Marcio José Santos Nagy 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Sakamoto (2020), em pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - Campus Bauru), apresenta uma 

proposta de ação educativa com o uso das tecnologias no ensino básico de 

Geografia, sob a perspectiva da construção de uma consciência ambiental 

entre os estudantes. Utiliza o método de pesquisa-ação dividido em etapas de 

modo a consolidar a estratégia de ensino proposta.  

Por sua vez, Alves (2014) desenvolveu sua pesquisa na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com vistas a identificar as 

articulações entre as políticas estaduais e federais de formação continuada no 

âmbito dos usos das TDIC’s no Estado de São Paulo, estabelecendo, para 

tanto, um recorte temporal entre 2009 a 2013 no contexto da EFAPE.  
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No estudo de Nagy (2014), também desenvolvido na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), objetivou-se reconhecer os 

impactos das interfaces digitais nas escolas públicas, compreendendo também 

a ação estatal na elaboração de itinerários, formações e presença de 

infraestrutura das escolas para apropriação de tais artefatos no contexto do 

ensino. 

Considerando a importância desse levantamento, assinalamos a 

pertinência do estado da questão para o desenvolvimento da presente 

investigação. Deste modo, constata-se que a disseminação das TDIC e suas 

reverberações vêm sendo objeto de diversas investigações no campo das 

pesquisas educacionais. Isso revela a tendência crescente ao acesso 

amplificado de dispositivos digitais tanto para docentes como para estudantes. 

Verifica-se, ainda, o aumento das pesquisas de caráter qualitativo identificando 

o estado da docência no Estado de São Paulo.   
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5. Produção dos dados, sistematização e análise. 

A pesquisa no campo da educação assume sua devida dimensão 

quando encarada como fonte geradora de conhecimentos mediante outros 

estudos sobre o contexto educacional. Esse processo investigativo se constitui 

também por ter relevância e pertinência junto aos docentes das escolas 

públicas paulistas. Busca, nesse sentido, compreender as circunstâncias e 

demais condições a que a comunidade escolar se relaciona e vivencia. A 

justificativa das pesquisas educacionais acadêmicas demonstra seu valor tanto 

para a escola pública e formação de professores quanto ao processo de 

reflexão sobre suas condições. 

Esse percurso investigativo revestiu-se de ponderação durante as 

etapas deste estudo. Iniciando pelo levantamento e revisão bibliográfica, bem 

como a análise documental, perpassa ainda o zelo no contato com a empiria e  

envolve uma conduta responsável no tratamento de dados.  

André (2010) manifesta, como ponto central do trabalho acadêmico, a 

preocupação com o trabalho docente, através de seu estudo pode-se chegar à 

uma compreensão maior do contexto cujos docentes estão inseridos. Portanto, 

as pesquisas podem fortalecer a constituição do campo dos estudos 

educacionais abrangendo sua multidimensionalidade. Ao identificar os 

processos recorrentes produzidos nas escolas públicas e investigá-los, será 

possível contribuir com o entendimento das características conjunturais e 

históricas privilegiadas em determinado estudo.  

A revisão bibliográfica, somada à análise documental, permitiram 

compilar informações articuladas promovendo o entendimento de outros nexos 

investigativos. A organização dos dados se realiza no confronto com a empiria, 

ensejando a compreensão das dimensões e controvérsias inerentes ao 

trabalho docente. Esse processo permitiu situar a escuta dos professores 

entrevistados, identificando e relacionando os pontos fundamentais da análise. 

Portanto, mobilizou aproximações, o que por sua vez subsidiou os embates em 

torno da conjuntura histórica relacionada às escolas públicas nos últimos dez 

anos. Desta forma, as entrevistas individuais com os professores de Geografia 

e sua análise à luz da revisão bibliográfica e documental permitiram identificar 
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diversos aspectos que atravessam a docência no último decênio. 

A escolha pela Análise Crítica de Discurso (ACD) se relaciona também à 

compreensão do que se passou nas últimas décadas do século XX. Como 

vimos, o conceito de Sociedade do Conhecimento/Informação conduz à 

superação de certa subjetividade alicerçada no fordismo. Essa dinâmica 

também se constituiu através da produção de discursos presentes em 

documentos curriculares preparados e fornecidos pela SEDUC/SP. Assim, 

nesta investigação, as resultantes de nossa revisão bibliográfica permitiram 

compreender que houve um intenso processo de superação do fordismo e do 

estado de bem-estar social no contexto dos países do Atlântico Norte. Tal 

processo, por sua vez, alcançou o Brasil em fins da década de 1980 e, mais 

fortemente, ao longo da década seguinte. Como exposto nos capítulos iniciais 

deste estudo, o referido fenômeno lançou mão do convencimento através da 

submissão dos trabalhadores ao regime de acumulação flexível, desdobrando-

se no advento de expressões/vocábulos/jargões que, originados dos escritórios 

empresariais, invadiram o tecido social, chegando inclusive aos contextos 

escolares. 

Nesse sentido, compreendemos que o processo de construção desta 

investigação compromete-se com a necessidade de captar as características 

do atual momento histórico no âmbito do ensino de Geografia. Por conseguinte, 

entender as relações constituídas no interior das escolas permite desvelar o 

contexto histórico em que a educação situa. Portanto,  

A compreensão crítica dos limites da prática tem que ver com o 
problema do poder, que é de classe e tem que ver por isso mesmo, 
com a questão da luta e do conflito de classes. Compreender o nível 
em que se acha a luta de classes em uma dada sociedade é 
indispensável à demarcação dos espaços, dos conteúdos da 
educação, do historicamente possível, portanto, dos limites da prática 
político-educativa. (FREIRE. 2021 p.55). 

A dimensão da prática educativa está circunscrita aos discursos 

derivados da conjuntura contextual da sociedade capitalista no novo milênio. 

Sendo um processo de longa duração, apresenta embates diversos no interior 

do tecido social. O cenário que destacamos na docência se verifica nos 

discursos produzidos pelos órgãos governamentais que objetivam o 
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alinhamento das subjetividades dos docentes através da linguagem 

concorrencial aos interesses que buscam orientar práticas educacionais. 

Propomos, para tanto, a escolha da ACD de Fairclough (2016), visto se 

mostrar fundamental aos objetivos da presente investigação. A referida Análise 

Crítica de Discurso permite analisar o surgimento de expressões oriundas dos 

escritórios empresariais em outros contextos, propiciando assim o 

entendimento das transformações do trabalho docente nos últimos anos.  

Esse conjunto de ferramentas analíticas permite compreender o cenário 

social em que os professores de Geografia estão inseridos. Objetiva-se 

investigar tanto os discursos e concepções manifestos nos documentos 

curriculares da SEDUC/SP quanto a assimilação dos discursos expressos 

pelos docentes a fim de compreender suas práticas sociais e demais relações. 

Como evidenciado, pudemos compreender o enredo constituído no movimento 

de expressões que figuram nos documentos curriculares do Estado de São 

Paulo. 

Compreender as palavras dos outros requer de nós que 
compreendamos também os seus pensamentos. E até mesmo esta 
compreensão é insuficiente se não compreendemos as suas 
motivações ou por que exprimem eles os seus pensamentos. 
(VYGOTSKY. 2007 p.370). 

A ACD permite captar as noções do atual contexto educacional 

estabelecendo conexões com o surgimento de expressões externas aos 

ambientes escolares. Compreender a linguagem utilizada no interior de tais 

discursos nos permitiu perceber que as orientações curriculares sobre o 

trabalho docente se mostraram articuladas aos princípios estabelecidos de 

superação do modo fordista na realização das relações capitalistas.  

Por essa razão, neste estudo, escolhemos esta forma de análise de 

caráter qualitativo e pertinente, já que confere à investigação o aprofundamento 

e a contextualização entre a linguagem utilizada e sua conexão com a 

contextualização conjuntural. 

Servimo-nos da ACD na pesquisa social e pensamos também na 

pesquisa educacional dado que, como sustenta Bauer, Gaskel e Allum (2008, 

p.21), tal procedimento permite apreender e entender a linguagem dos 
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participantes, pois reflete também uma interface entre as imposições de caráter 

governamental das políticas públicas e suas ações nestes contextos. Esta 

possibilidade de estudo fundamenta-se no reconhecimento e entendimento de 

discursos textuais, orais e outros, demonstrando seu caráter de fundamentação 

científica. Ou seja, as expressões e linguagens manifestadas assumem grande 

relevância na identificação dos objetivos desta investigação.  

Embora o foco da investigação concentre-se no discurso como um 
todo, isso não significa que, na prática, não se possa examinar 
estruturas menores como a frase ou o período gramatical e mesmo 
termos e expressões imbuídos de significado. Daí a relevância do 
texto, visto como algo mais do que a frase ou a unidade que se 
examina. (MAGALHÃES. 2017 p.41). 

Cabe ressaltar que o método de análise utilizará também algumas 

menções às expressões ou palavras-chave definidas por nós e que, por sua 

vez, conduzirão nossa análise ao entendimento dos questionamentos 

elencados nos objetivos deste estudo. Sobre tal recorte delimitativo, André 

(2013) é eloquente no que diz respeito à análise de dados. Propõe-se a 

demarcação de tópicos no estudo em análise de prosa das entrevistas. Tal 

definição nos cabe em virtude da necessidade de separação dos assuntos 

considerados imprescindíveis nesta investigação, e fundamentais perante a 

ACD. 

Logo, selecionamos os marcadores segundo sua importância e, ao 

elaborar um quadro enumerativo das menções e/ou citações e sua 

correspondente associação à ACD, demonstra-se a importância do processo 

de análise dos depoimentos, tal como sustenta Duarte (2004). Este movimento 

auxiliará no entendimento denominado por Fairclough (2016) como formas de 

discursos, responsáveis por evidenciar interações diversas entre relações de 

poder nas sociedades. Tais evidências também são importantes enquanto 

fundamento da relação entre a empiria e o referencial teórico. 

Este procedimento permite a identificação e o aprofundamento mediante 

a análise crítica de discurso como fio condutor desta investigação, já que se 

relaciona, como mencionado, à presença e ao advento de expressões ou 

palavras-chave e sua relação com as concepções manifestadas em nossa 

revisão bibliográfica e análise documental.  
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Sobre a elaboração preliminar deste quadro, destacamos alguns 

marcadores de palavras-chave, tais como: ensino de Geografia, formação 

docente, TDIC’s e escola pública. 

Quadro 10: Marcadores de palavras-chave/expressões/menções em 

referência nas entrevistas  

Participantes Paula Ricardo Elisa Milton 

 Ensino de Geografia 4 5 3 4 

Formação / 

faculdade/ 

universidade 

6 7 7 3 

TDIC/tecnologias 13 12 9 33 

Escola pública 5 13 9 6 

Elaboração própria. 
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5.1. Análise a partir da ACD em Fairclough (2016).  

As relações de poder também se manifestam nos documentos 

curriculares com seus termos derivativos de espaços empresariais no contexto 

da extrema proliferação e presença de TDIC nas escolas paulistas. Almejando 

a imposição de uma dimensão de mercado ao conjunto da sociedade, temos a 

perspectiva da intervenção neoliberal no tecido social de modo a instituir a 

regulação competitiva e concorrencial como meio da construção dos atributos 

do que se denomina, segundo Foucault (2008), “política de sociedade”. 

Passo importante deste estudo, as entrevistas com professores de 

Geografia foram realizadas e constituem um relevante instrumento para 

compreender a relação entre professores e os processos conjunturais 

produzidos no tecido social. Através das entrevistas dos participantes, permite-

se reconhecer suas trajetórias de vida e os processos de formação enquanto 

docentes. Entende-se a mediação entre seus contextos individuais e sua 

relação com a totalidade em que estão inseridos. Assim, é possível reconhecer 

as dinâmicas sociais brasileiras e as condições conjunturais que atravessam o 

conjunto do tecido social.  

Num primeiro contato com as entrevistas e sua posterior análise, nota-se  

uma tendência à limitada possibilidade de formação em torno da proliferação 

das TDIC e suas relações com os espaços escolares. Identifica-se a ausência 

da promoção de processos formativos pela SEDUC/SP manifestada pela falta 

de formação sobre o tema. As tentativas de adesão no contexto de aplicação 

dos programas curriculares constituem-se contradições, já que não há uma 

uniformidade por parte dos docentes perante as orientações curriculares. 

Convém ressaltar que relacionamos o conjunto de referências das 

palavras-chave assinaladas no quadro 10 à demarcação de subitens que 

interessam nessa investigação. Essa escolha conduz a análise 

compreendendo a importância destas expressões neste estudo. Logo, o leitor 

encontrará nas páginas seguintes essa subdivisão demarcando a relevância 

dos trechos destacados e analisados. 
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5.2. O contexto histórico de formação profissional no início da docência; 

contribuições dos docentes do município de Itaquaquecetuba. 

Acerca do contexto histórico de sua formação profissional, vejamos 

algumas ponderações da professora Paula: 

Então, eu sou cabeleireira, tenho um salão de cabeleireira. Inclusive, 
eu tô aqui trabalhando, né. Foi passando os anos e eu, como 
cabeleireira, tava cansada de trabalhar final de semana e ainda 
trabalho, né. Sempre gostei da Geografia, desde que eu estudei lá no 
Ensino Médio, oitavo ano. Sempre gostei. Aí, eu falei: “acho que vou 
fazer uma faculdade”, e fiz e tô até hoje. Desde 2015 que eu tô no 
estado, trabalhando, né. Comecei eventuando e meu primeiro 
contrato foi na Fundação Casa que eu estou até hoje. Vai fazer 
quatro anos que estou trabalhando lá. 

Sobressai-se sua preocupação em aumentar seus ganhos financeiros, 

visto que a extenuante carga de trabalho como cabeleireira não está amparada 

por direitos sociais – como o descanso semanal remunerado. Assim, a 

possibilidade de fazer um curso de formação de professores se afigura para a 

entrevista como uma possibilidade de melhorar sua condição de vida.  

De modo coincidente, constata-se nos depoimentos o que esboçamos 

no capítulo 2 de nossa investigação. A submissão à estafante jornada de 

trabalho como prestadora de serviço é uma realidade no cotidiano de muitos 

trabalhadores. A informalidade irrompe como mais uma das interfaces dos 

discursos derivantes do regime de acumulação flexível. É importante ressaltar 

que, à ocasião da entrevista, Paula já estava em sua segunda jornada de 

trabalho como cabelereira, tendo lecionado no mesmo dia pela manhã. 

O intuito de valer-se de novos filões de competências nos 
trabalhadores então submetidos à divisão do trabalho, favorecendo 
seu maior empenho, também levou a aumentar o nível de exploração. 
A exploração, de fato, foi reforçada pelo emprego de capacidades 
humanas (relacionamento, disponibilidade, flexibilidade, envolvimento 
afetivo, engajamento etc.) que o taylorismo, precisamente por tratar 
os homens como máquinas, não procurava ou não podia distinguir. 
Ora, essa sujeição das qualidades humanas põe em xeque a 
separação consagrada pelo direito entre trabalho e trabalhador. O 
que o trabalhador põe em jogo na tarefa depende cada vez mais de 
capacidades genéricas ou de competências desenvolvidas fora da 
empresa e por isso mesmo menos mensurável em termos de horas 
de trabalho, o que ocorre com um número cada vez mais elevado de 
assalariados. (BOLTANSKI e CHIAPELLO. 2020. p. 277. Grifo do 
autor). 

A situação de Paula corrobora a referência supramencionada sobre a 
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necessidade de desdobramento em outras atividades laborais além da 

atividade docente. Essa exposição a extensas horas de trabalho implica uma 

condição de alienação do trabalho docente e o início de sua trajetória 

profissional docente em situação de temporário, dentro de um regime 

diferenciado no interior do funcionalismo estadual da educação denominado 

“categoria O”, ou seja, do professor que “eventua” nas escolas. À luz deste 

entendimento, complementa-se: 

O que aprouve chamar de “desregulamentação”, termo ambíguo que 
poderia dar a entender que o capitalismo não conhece nenhum outro 
modo de regulação, é na realidade uma nova ordenação das 
atividades econômicas, das relações sociais, dos comportamentos e 
das subjetividades. (DARDOT e LAVAL. 2016 p.202). 

Notabiliza-se o avanço da lógica de precarização do trabalho pelos qual 

os trabalhadores da educação – nesse caso os professores – se desdobram ao 

exercerem atividades amiúde não diretamente relacionadas à docência. Ao 

delinear este panorama, é interessante notar as contradições que 

impossibilitarão aos mesmos o aprofundamento e a reflexão de seus 

conhecimentos em torno do ensino de Geografia. 

O cenário supramencionado situa-se no âmbito do contexto que 

investigamos. O trabalho docente, compreendido como a ação no processo 

educativo como um todo, é um incessante objeto de ênfase por parte 

administrações públicas. Através de uma observação apenas superficial da 

estipulação de metas a serem atingidas e da organização curricular nos últimos 

anos, constata-se o avanço do controle sobre a atividade docente como um 

todo.  

Os depoimentos assinalados situam o contexto histórico dos 

entrevistados, visto que discorrem sobre sua atuação profissional anterior ao 

ingresso na formação em licenciatura de Geografia. Entretanto, voltemos aos 

depoimentos apontando precisamente o contexto histórico pessoal. 

Sobre uma parte de sua trajetória de vida e sua formação, relata o 

professor Ricardo:  

Inclusive, na época, quando eu comecei a graduação, tinha um 
programa da escola da família, não sei se você lembra. Então, eu, 
depois de um tempo, consegui a bolsa e dei aula de música numa 
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escola já não tão próxima, que é no Jardim Fiorelo, José Barbosa de 
Araújo, aqui do outro lado da passarela do Manoel Feio. E dei aula de 
música lá na Escola da Família, era flauta doce na época, trompete... 
e era comunidade carente, lá bem mais perto, as duas são, né, mas 
onde eu dei aula de música, o negócio era bem punk mesmo. Assim, 
bem precário, bem difícil. Então, nessa escola aí do Fiorelo onde eu 
dei aula de música, tem um fato curioso, né, porque, bem, fica na 
várzea do Tietê. Então, às vezes, quando o Tietê enchia, aquele muro 
que sustentava a grade da quadra, sabe? Ali ia tanta água pra aquela 
quadra que a molecada nadava ali cara. Loco isso, não?! 

A terceira entrevistada, professora Elisa, assinala: 

Eu sou da Bahia, eu vim para São Paulo quando eu tinha 17 anos. 
Não tinha concluído, ainda, o Ensino Médio e, depois que mudei... eu 
morava em São Bernardo e sempre trabalhei como empregada 
doméstica ou de auxiliar de limpeza em empresas, né? (...)  Em 2014, 
eu iniciei já, abriu meu contrato como categoria O, no Jardim 
América, aqui em Itaquá, e fui direto pra Fundação Casa.  

 
O excerto apresentado revela o percurso de vida quando de sua 

chegada ao Estado de São Paulo. Manifesta a passagem de sua atuação como 

auxiliar de limpeza em empresas e empregada doméstica ao início da atividade 

docente. Relata que lecionou na Fundação Casa33, instituição responsável por 

encarcerar jovens e aplicar medidas socioeducativas. 

Sobre a formação inicial dos entrevistados, comecemos pelo depoimento 

da professora Paula, 
Eu fiz na Unopar, fiz a distância. Semipresencial, né.  
 

O segundo participante, professor Ricardo, 
Fiz na Unimesp, antiga FIG da Vila Rosário, em Guarulhos. 

Em tempo, a sigla FIG diz respeito às Faculdades Integradas de 

Guarulhos. A terceira participante, professora Elisa, 
E aí, quando foi em 2011, mais ou menos, meu caçula tava grandinho 
já, e eu decidi voltar pra escola pra concluir o Ensino Médio. Aí, em 
2013, fui pra faculdade e tinha aquela resistência em não querer fazer 
faculdade a distância. Eu achava que eu não ia estudar! Mas acabou 
que foi o que deu pra fazer, porque trabalhava a semana toda. Fiz na 
UNOPAR, em Moji. Comecei no meio do ano de 2013 e terminei em 
2016”.  
 

O professor Milton assinala: 
Eu me formei na Unesp de Presidente Prudente como professor de 
Geografia (licenciatura) e, em paralelo a isso, eu me formei no curso 
Normal (no antigo curso Normal) hoje instinto, como PEB 1, e 
comecei a dar aula no estado em 2005, igual a ti, em janeiro de 2005. 
Entrei na prefeitura de Guarulhos como PEB 1 em julho de 2006 e, 
desde então, estou acumulando serviço nas duas escolas, correndo 

                                            
33 Para mais informações, consultar: https://fundacaocasa.sp.gov.br/ 

https://fundacaocasa.sp.gov.br/
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entre duas dinâmicas completamente diferentes, entre duas situações 
de aprendizagem, de organização, de disciplina que são praticamente 
países diferentes dentro do mesmo Estado de São Paulo. Então, 
enquanto em Guarulhos nós temos escolas muito bem organizadas, 
comida em variedade, em organização e de espaços, em estrutura, 
até leite, cesta básica, uniforme, material escolar duas vezes por ano. 
No estado, nós temos um grande abandono, alimentação o mínimo, 
material precário, doações de livros que não correspondem à 
necessidade dos alunos e dentro dessas duas situações, eu, como 
professor dessas estruturas, me vejo do tipo super atarefado em 
relação às duas escolas e em relação às duas necessidades. 
 

A respeito da formação inicial, três dos quatro professores estudaram 

em universidades privadas. É precisamente ao longo dos anos 1970 que os 

interesses privatistas avançam sobre a educação. Consequentemente, no 

decorrer das décadas finais do século XX, houve um intenso crescimento de 

universidades privadas na formação de docentes. A massiva abertura de 

universidades privadas ampliou e consolidou a formação voltada aos interesses 

do capitalismo em sua realização nacional.  

Saviani (2019), sobre a lei nº. 5.540 de 28 de novembro de 1968 destaca 

o paradoxo da referida regulamentação que, por sua vez, possibilitou o 

incremento dos setores privatistas no ensino superior e, como já realçado, o 

alinhamento aos mecanismos de mercado.  

Nessas circunstâncias complexas, agravadas pelo clima de tensão no 
interior das universidades, o projeto de reforma universitária 
precisava responder a duas demandas contraditórias: de um lado, a 
demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes 
universitários e dos professores que reivindicavam a abolição da 
cátedra, a autonomia universitária, mais verbas para ampliar o raio de 
ação da universidade; de outro lado, a demanda dos grupos ligados 
ao regime instalado com o golpe militar de 1964 que buscavam 
vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 
mercado e ao projeto político de modernização em consonância com 
os requerimentos do capitalismo internacional. (SAVIANI. 2019 
p.373). 

 
É nos desdobramentos do golpe militar na década de 1960 e nos anos 

seguintes, como sustenta Saviani et. al. (2014), através da lei nº 5.540/68, que 

se reformulou o Ensino Superior, à ocasião, contando com a devida 

autorização do Conselho Federal de Educação, resultando na abertura de 

universidades privadas. Vê-se, portanto, que os interesses privados sobre a 

educação no decurso dos anos 1970 se consolidaram. A partir de então e nas 

décadas seguintes, houve o consequente o aumento no número de docentes 

oriundos das universidades privadas. Uma das esferas desse processo é o 
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panorama observado na contribuição dos participantes quando questionados 

sobre suas formações. Com a multiplicação das universidades privadas, 

identifica-se os desdobramentos da chamada era digital associada a internet e 

às TDIC. Verifica-se, nesse processo, a intensificação da formação inicial em 

modalidade a distância, tal como afirmado por três de nossos participantes.  

Esta condição expõe a intensificação dos feitos resultantes da 

promulgação de leis que, no contexto do regime civil-empresarial-militar, 

abriram um flanco à entrada de empresas privadas interessadas na educação 

como mercado a ser incrementado. Com o rápido aumento de universidades 

privadas e de concepções praticistas e tecnicistas, observa-se a consolidação 

destes espaços de formação. 

Os mecanismos de desqualificação do trabalho educativo escolar, 
especialmente para a classe trabalhadora, encontram sua matriz 
básica na própria forma de o Estado gerir a política educacional. A 
análise da reforma do ensino de 1º e 2º graus (Lei n.º 5692/71) e a 
reforma universitária (Lei n.º 5.540/68), em relação ao caso brasileiro, 
exemplificam com muita clareza que estas reformas, ao contrário do 
que postulam, têm representado, ainda que contraditoriamente, 
formas de manutenção e reprodução das relações sociais 
dominantes. (FRIGOTTO. 2006 p.171). 

Com as leis implementadas a partir do final dos anos 1960, inicia-se a 

abertura de cursos privados de formação de professores no contexto brasileiro. 

Não obstante, com a intensificação do processo de urbanização ocorrido no 

país, verificou-se que a legislação produzida no contexto do regime civil-

empresarial-militar ratificou a necessidade de abertura destes cursos, visto que 

as universidades públicas, sozinhas, não absorviam os interessados em seus 

quadros discentes.  

É importante notar que, no momento da entrevista, Paula já havia saído 

da escola onde atua com em sua primeira jornada. Posteriormente, completará 

sua renda mensal trabalhando também como cabeleireira. Em sua fala é 

evidente a insatisfação com o regime sem reconhecimento de direitos 

trabalhistas. Citamos o cansaço do trabalho aos finais de semana. 
Foi passando os anos e eu, como cabeleireira, tava cansada de 
trabalhar de final de semana e ainda trabalho. 

Este excerto nos parece importante, pois como já dito, expõe o cansaço 

do trabalhador que, no regime de acumulação flexível, está exposto a 
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desempenhar suas funções por muitas horas até atingir seus rendimentos. Nos 

parece instigante notar a falta de percepção que Paula demonstra perante 

relações de poder intimamente relacionadas ao seu cotidiano. Desta forma, a 

necessidade de iniciar e concluir uma outra formação profissional, neste caso a 

licenciatura em Geografia, figura como possibilidade de diminuição da 

estafante jornada de trabalho em outra atividade profissional. 

Portanto, abre-se a possibilidade de se cursar uma formação que 

permitirá percorrer outra jornada de trabalho num horizonte futuro. Vejamos a 

seguir um outro relato de Paula: 
Sempre gostei da Geografia, desde que eu estudei lá no Ensino 
Médio, oitavo ano. Sempre gostei. Aí, eu falei: “acho que vou fazer 
uma faculdade”, e fiz e tô até hoje. Desde 2015 que eu tô no estado, 
trabalhando, né. 

Importante trecho que apresenta a relevância de sua passagem pela 

escola. Em sua memória, sobressai-se o apreço pelos temas desenvolvidos e 

que, por sua vez, ficaram registrados em suas lembranças num viés afetivo. 

Importante situar no início da vida profissional docente o aspecto citado 

como “eventuando”.  
Desde 2015 que eu tô no Estado, trabalhando, né. Comecei 
eventuando e meu primeiro contrato foi na Fundação Casa que eu 
estou até hoje. Vai fazer quatro anjos que estou trabalhando lá.  

O depoimento da professora Elisa faz menção à mesma condição que o 

anterior: 

Em 2014, eu iniciei já, abriu meu contrato como categoria O, no 
Jardim América, aqui em Itaquá, e fui direto pra Fundação Casa. 
Passei numa seleção, fiz entrevista e na primeira semana, assim... foi 
assustador, por conta das grades, mas depois me acostumei com o 
barulho das grades. Os adolescentes não me assustaram, depois de 
uma semana com eles, assim... eu vi que eram adolescentes 
normais, iguais a qualquer outro, né? Quando fez 30 dias, aconteceu 
algo curioso: um adolescente virou pra mim e disse ‘ô, senhora, você 
sabe que dia é hoje?’ e eu falei a data do dia. E ele me disse ‘não é 
isso que eu tô perguntando’, e eu disse: ‘então, é o quê?’. Ele me 
disse ‘hoje faz 30 dias que a senhora tá aqui’, aí eu falei pra ele 
‘sério?’ e ele ‘é! A senhora tinha medo da gente? Porque, no início, a 
senhora gaguejava, ficava nervosa’. E eu falei pra ele ‘medo, não, eu 
tinha insegurança porque era algo novo pra mim’. Graças a Deus eu 
nunca tinha ido numa Fundação Casa visitar nenhum filho meu, né? 
Então, era desconhecido pra mim. Mas aí, depois de uma semana, 
vamos embora, é isso que tem pra hoje. Aí eu fui reconduzida, tudo, 
mas aí, em 2015 mudou: estudante não podia mais pegar aula na 
Fundação Casa, só categoria F.  
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Esta é a situação para professores que não possuem aulas garantidas 

em sua jornada. Este cenário faz parte do contexto do trabalho docente na 

contemporaneidade.  

O profissional docente se predispõe a ficar um conjunto de horas ou dias 

na unidade escolar. Em virtude das ausências, este pode por ventura atuar no 

caso de faltas. Entretanto, sem a ausência de outros docentes, este não 

receberá pelo tempo que ficou na escola. Esta situação evidencia a maneira 

como a SEDUC/SP nos últimos anos vem buscando diferenciar particularmente 

os professores em categorias. Os regimes impostos aos docentes nessa 

condição expõem a sua condição de não assalariados, implicando obviamente 

suas remunerações, bem como outras impossibilidades impostas a estes 

professores. A denominação “popular” deste trabalhador é a chamada 

“categoria O”. A lei complementar 1.093 de 16 de Julho de 2009 que rege este 

profissional apresenta as condições para sua contratação temporária. Sobre tal 

situação, o Sindicato dos professores do Estado de São Paulo alerta: 

É chamado de categoria “O” o professor contratado nos termos da 
L.C. 1.093/09. A contratação é feita após aprovação do candidato em 
processo seletivo simplificado; é uma contratação bastante precária. 
(APEOESP. 2018. p.17). 

A lei que permitiu esse tipo de contratação em regime de contrato está 

circunscrita exatamente ao contexto em que se deu a implantação do SPFE. 

Portanto, temos aqui mais um aspecto do que Foucault (2008) denomina de 

política de sociedade no que diz respeito à forma de intervenção neoliberal 

estatal, tal como Oliveira (2018) e Dasso Jr. (2014) afirmam sobre a chamada 

Nova Gestão Pública, ou a ação neoliberal de captura do Estado e aplicação 

de políticas públicas de concorrência no tecido social. 

Tal situação é parte da precarização do ensino no Estado de São Paulo, 

bem como uma das várias das implicações dos discursos da 

autorresponsabilização, o que faz com que os sujeitos se encontrem em 

situação de alienação perante suas condições de reprodução materiais. Tal 

como Dardot e Laval (2016) apontam, ou seja, que para os patrões, todos os 

trabalhadores deveriam ter uma “renda incerta” que, por sua vez, desvelará a 

necessidade de regulação individual num mundo em expansão dos 
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intermináveis ajustes do capitalismo do novo milênio. No plano da docência, 

esse processo ganha destaque quando os programas curriculares assumem 

uma linguagem com expressões que farão referência à Sociedade do 

Conhecimento/Informação no intuito de incorporar nas subjetividades docentes 

a dimensão neoliberal.   

A mesma condição de precarização é citada pelo professor Ricardo, 

quando em sua fala ele se remete ao início da docência. 

Sempre foi escola pública, desde que me formei cara, me formei em 
2009, desde então. Desde aí foi como eventual, né? Aí tinha um OFA 
na época, contrato e tal, depois efetivei e fiquei aonde eu tô agora.    

Ressaltamos aqui o que Silva Junior (2015) observa sobre o processo 

de socialização nas escolas como um espaço e tempo de formação. Contudo, 

da maneira descrita pelo professor Ricardo, temos uma condição que não 

permite tal intento, sem contar que, como salienta André (2015), a necessidade 

desse tipo de formação não está circunscrita apenas ao espaço escolar, mas 

se articula com programas universitários de formação de professores. 

A condição denominada eventual é a mesma descrita no parágrafo 

anterior. Já a condição expressa por Ricardo, denominada OFA, (Ocupação 

Função Atividade) estava circunscrita aos regimes anuais de contrato docente. 

Assim sendo, findado o ano, o contrato do docente expirava, cessando seu 

vínculo profissional e, consequentemente, o direito de remuneração. Vê-se 

uma vez mais que ao lado da condição precária docente, o Estado de São 

Paulo, via SEDUC/SP, enfatiza que o interesse neste momento histórico é 

consiste na realização das relações capitalistas em detrimento das políticas 

públicas. 

Cabe ainda ressaltar que o Estado moderno é marcado pelas lutas que 

se constituem no interior da sociedade capitalista, de forma que o 

direcionamento das políticas públicas são resultado dos confrontos que lhe são 

característicos. Assim,  

O Estado capitalista, com direção hegemônica de classe, representa, 
não diretamente os interesses econômicos das classes dominantes, 
mas os seus interesses políticos: ele é o centro do poder político das 
classes dominantes na medida em que é o fator de organização da 
sua luta política. (Poulantzas 1977, p. 185).  
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O caráter assumido pelas políticas públicas educacionais no Estado de 

São Paulo no século XXI tem manifestado um alinhamento à concepção 

neoliberal de elaboração de leis para atingir seus objetivos. Como já 

explanamos, é no interior dos documentos curriculares que as noções do 

regime de acumulação flexível se manifestam. Um outro ponto desta ação do 

Estado nesses últimos anos consiste na elaboração de diversas leis que 

objetivam impor uma razão concorrencial ao conjunto da sociedade. 

O ponto de partida é o seguinte: para barrar o governo ilimitado das 
massas e o Estado social intervencionista, é preciso, primeiramente, 
confiar a realidade do poder a uma oligarquia zelosa do respeito à 
tradição, aos costumes e às “regras gerais” as mais permanentes 
possíveis. Ainda assim, esse chamado para que as elites assumam 
toda sua responsabilidade na defesa da ordem concorrencial não é 
suficiente; ele deve ser acompanhado da criação de sólidas 
salvaguardas institucionais a fim de proteger, ao mesmo tempo, a 
unidade do Estado e as leis fundamentais da economia de mercado. 
A democracia mostra-se viável de forma permanente apenas se os 
quadros jurídicos e políticos limitarem efetivamente o poder eleitoral 
das massas. (DARDOT [et al.] 2021, p. 94).  

Logo, percebe-se a prevalência de intervenções de caráter ultraliberal 

incutindo ao mesmo tempo subjetividades alinhadas ao regime de acumulação 

flexível e suas derivantes, bem como o desmantelamento das conquistas do 

trabalho formalizado. Assim, desvela-se o caráter adotado pelas políticas 

públicas educacionais que, sob a intervenção das leis de caráter neoliberal, 

criam um amplo aparato jurídico assegurando a dimensão concorrencial. 

5.3. Formação Docente e suas relações com as TDIC.  
Com a extrema disseminação das TDIC no conjunto da sociedade, 

demarcamos como importante aspecto a ser investigado a relação destas com 

o processo formativo. Esse recorte investigativo envolve tanto a formação 

inicial como a continuada, ou seja, aquela que se constitui ao longo do 

desenvolvimento profissional docente.  

A professora Paula expressa:  
Na época que eu fiz não, a não ser a parte de cartografia, mas não 
aprofundou muito, não. 
 

Essa aparente associação entre cartografia e a presença de tecnologia 

demonstra que a temática pode ter sido superficialmente abordada tanto em 

sua graduação quanto em seu cotidiano profissional. O incipiente 
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desenvolvimento no uso das TDIC durante a formação docente demonstra por 

um lado certa omissão com o percurso formativo e, por outro, a automática 

associação com a cartografia, ou seja, não problematiza as evidências sobre 

as limitações que as projeções cartográficas podem expressar, de maneira a 

suscitar o debate a respeito destes temas. 

Ricardo manifesta: 
Nos últimos tempos, talvez dois anos pra cá, o estado ofereceu um 
curso lá de tecnologia, novas ferramentas, ensino híbrido, né, e as 
formações do Centro Paulo Renato Souza se não me engano. Acho 
que é esse que forma a gente, né. 
  

Elisa expressa: 
Presencialmente, não. Só online, só uns linkezinhos online, uns 
videozinhos, “ como se fazia”, “passo a passo”. O restante, todo 
mundo foi aprendendo junto, quebrando a cabeça, porque ninguém, 
na real, ninguém tava preparado pra isso. Contratou-se professores 
de tecnologia, de tudo, porque entrou eletiva, entrou tecnologia, mas 
poucas escolas tinham professores que manjavam mesmo de 
tecnologia. Então, meio que todo mundo aprendeu junto. 
  

Já o professor Milton expõe: 
Eu acredito que sim, porque todos os trabalhos eram entregues via 
online, impressos, via impressora, né, e nenhum desses trabalhos era 
feito à mão e, além disso, os professores eram exigentes em relação 
à fonte, ao material digitalizado, à forma de mapas e esse, acredito 
eu, tenha sido o mecanismo mais importante na Unesp. Embora 
houvesse lá uns mecanismos de madeira como régua, transferidor, 
espaços para se ler mapas. Mas eram raros, eram mostrados como 
se fosse material de museu. 
 

Com base nesses excertos sobre a formação inicial e continuada, bem 

como suas possíveis relações com as presenças das TDIC, é possível 

identificar que, no que tange à formação continuada, André (2015) expõe a 

prevalência, nos últimos anos, da ênfase neste tipo de formação, oferecida 

pelas SEDUC´s através de parcerias, abrangendo universidades públicas, 

instituições privadas e demais centros de pesquisa. Entretanto, nota-se a 

preocupação destas formações na aquisição de saberes com foco central na 

aplicação do trabalho docente baseada nos currículos institucionalizados. 

Constata-se, portanto, a realização de formações sobre as TDIC tanto no 

contexto inicial como continuado, preservando seu caráter instrumental, tal 

como a professora Elisa expôs sobre contratação de professores no contexto 

pandêmico. Já no depoimento do professor Ricardo, é eloquente sua incerteza 

sobre a realização da formação no Centro Paula Souza. Por sua vez, Milton 
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pontua o caráter de sua formação inicial, mas numa dimensão apenas 

ferramental e baseada na entrega de atividades. 

Nestes trechos supramencionados das entrevistas, destaca-se a  

escassa formação no uso das TDIC ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Quando muito, as formações online/remota foram ministradas 

sob uma ótica instrumental via SEDUC/SP, a exemplo da formação do itinerário 

Inova Educação34, assumindo-se como centralidade da pedagogia das 

competências os temas de tecnologia; projeto de vida e eletivas.   

Os discursos construídos pela SEDUC/SP evocam a necessidade de 

transformação das ações docentes por meio da estruturação dos componentes 

curriculares e dos novos itinerários formativos, prevalecendo a pedagogia das 

competências como marco fundamental. Vê-se que, através da imposição de 

expressões oriundas dos contextos empresariais, subjaz o interesse de 

alinhamento de práticas docentes às concepções de ajustes do capitalismo 

contemporâneo. Uma das interfaces dessa tendência no contexto atual é a 

organização do discurso educacional. A este respeito, Fairclough (2016) 

sustenta: 

O discurso educacional comoditizado é dominado por um vocabulário 
de habilidades, incluindo não apenas a palavra “habilidade”, e 
palavras associadas como “competência”, mas uma lexicalização 
completa (...) dos processos de aprendizagem e ensino baseados em 
conceito de habilidade, treinamento de habilidade, uso de 
habilidades, transferência de habilidades e outros (ver FAIRCLOUGH, 
1992). O conceito de habilidade é um fator importante ao permitir que  
as duas  construções contraditórias dos aprendizes coexistam sem 
manifestar inconsistência, porque parecem ajustar-se tanto a uma 
visão individualista e subjetiva da aprendizagem como a visão 
objetiva de treinamento. Essa ambivalência está refletida na história 
do conceito de discurso educacional liberal humanista e conservador 
e na história da semântica da palavra “habilidade”,, De um lado, o 
conceito de habilidade tem implicações ativas e individualistas: 
habilidades são atributos apreciados dos indivíduos; estes diferem em 
tipos e em graus de habilidade, está aberto a cada um aperfeiçoar as 
habilidades ou acrescentar novas. (A propósito, o conceito é também 
democrático, sugerindo que todos têm capacidade de aprendizagem 
e desenvolvimento, dado apenas o treinamento apropriado.) Por outro 
lado, o conceito de habilidade tem implicações normativas, passivas e 
objetificadoras: todos os indivíduos adquirem elementos de um 
repertório social comum de habilidades, por meio de procedimentos e 
treinamento institucionalizados e supondo-se que as habilidades 
sejam transferíveis a contextos, a ocasiões e a usuários de um modo 
que deixa pouco espaço a individualidade. (FAIRCLOUGH. 2016 
p.267). 

                                            
34 Para mais informações, consultar: https://inova.educacao.sp.gov.br/. Acesso em: 20 

de janeiro de 2022. 

https://inova.educacao.sp.gov.br/
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Sobre esse excerto, pontua-se a dimensão normativa em que as 

orientações dos componentes curriculares da educação básica paulista estão 

fundamentadas. Os discursos da Sociedade do Conhecimento/Informação 

apresentam as transformações da sociedade capitalista do Atlântico Norte no 

decurso da passagem do século XX para o novo milênio. Deste modo, suas 

concepções baseadas nas transformações do capitalismo apontam para 

necessidade de ajustes da subjetividade coletiva à forma de exploração da 

força de trabalho.  

Há uma profusão de discursos que manifestam uma aparente 

contradição entre habilidades coletivas e individuais. Nesse sentido, as 

expressões internas destas retóricas se incumbem de inocular nas 

subjetividades dos indivíduos as necessidades de encaixe aos preceitos 

flexíveis que a força de trabalho deverá apresentar. Interessante notar essa 

fachada de aparente naturalização da necessidade de desenvolvimento de 

habilidades e competências como uma expressão do modus atuandi das forças 

produtivas.  

Portanto, impõe-se a submissão à necessidade de aperfeiçoar-se 

corroborando a ideia de que todos deverão dotar-se de um repertório de 

ajustes de competências num mundo em constante transformação. Essas 

evidências demonstram que o trabalho docente é parte deste intricado 

panorama conjuntural, uma vez que é objeto de redefinições de suas culturas e 

parâmetros. 

Nos documentos curriculares sobre a docência de Geografia no Estado 

de São Paulo, observa-se a imposição dos conteúdos sob o protagonismo da 

pedagogia das competências e da separação entre a organização curricular e o 

ensino propriamente dito35. Desta feita, os cadernos que orientam o ensino 

indicam os interesses em conformá-lo segundo tais propostas. Opera-se, sob 

essa lógica, a consolidação do repertório instrumental mobilizando o 

engajamento das escolas num horizonte de ajustes que, ao fim e ao cabo, 

consolidará o modelo de autorresponsabilidade no atual contexto histórico. 

                                            
35 Ver subitem 3.3: As tentativas de cooptação docente através dos itinerários 

curriculares do Estado de São Paulo. Página 58. 
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5.4. O ensino de Geografia nas escolas públicas do Estado de São Paulo.  

A preocupação com a identificação das percepções do professorado 

paulista sobre as diversas transformações por que passam o ensino de 

Geografia possui uma dimensão de busca pelo reconhecimento das práticas 

docentes – abordadas mais adiante nesta investigação. Evidentemente, esse 

tema nos é de grande relevância e já foi analisado em algumas passagens até 

aqui. Como veremos, os docentes manifestam sua compreensão 

pormenorizada sobre o ensino de Geografia na escola pública paulista, mais 

precisamente no território do município de Itaquaquecetuba, região 

metropolitana de São Paulo. 

No que diz respeito ao ensino de Geografia nas escolas públicas, a 

professora Paula nos oferece um eloquente panorama: 

Na Fundação Casa, eu aprendi muito lá, porque lá eu trabalho no 
projeto. É uma aula mais lúdica que eles exigem, muita aula lúdica lá, 
né. Eu levo o globo, eu planejo aula, levo mapa, que eles gostam 
muito. Sempre dou um jeitinho de fazer eles aprender mais de forma 
lúdica, né. Lá não tem como você trabalhar texto, o aluno não quer 
ler, ele não quer saber disso, ele quer saber de uma coisa mais 
lúdica. Então, eu trabalho muito isso lá na Fundação Casa. Inclusive, 
essa semana mesmo eu vou trabalhar com eles essa parte de 
tecnologia né, sexto ano, sétimo ano, que lá é muito sala seriada e eu 
vou trabalhar com eles sobre a cartografia moderna, tudo. Eu trouxe, 
aqui pra eles, as imagens por satélite, tudo bonitinho, mas eles não 
tem acesso à internet lá, não pode ter né, estão privados de 
liberdade. Aí o que que eu fiz, peguei lá o nome do bairro deles eu 
mesmo peguei fotos dos bairros deles, da rua e vou levar pra eles tá 
trabalhando, tentar fazer cartaz lá, eu vou colocar o nome da 
comunidade deles e dessa forma eles aprendem né. Igual aqui fora 
que é diferente, aqui eles têm o celular, ia pra sala de informática da 
escola, seria muito mais fácil né. Mas lá é diferente. Lá eu tenho que 
levar pra eles.  

Na situação ora descrita, Paula discorre sobre sua atuação com jovens 

em situação de privação de liberdade. Ressalta, nesse contexto, a proibição 

dos jovens estudantes inseridos nessa condição ao acesso de computadores e 

internet. Constata-se que, em sua perspectiva, os estudantes ficam alheios às 

circunstâncias que operam no conjunto da sociedade. Portanto, a privação da 

liberdade se consuma em mais privação, visto que, como sustenta Carvalho 

(2008), a educação deveria ser o fundamento de exposição para as novas 

gerações das construções das tradições e heranças simbólicas que se 

constituíram no decurso histórico da humanidade.  
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Analisando o trecho que Paula discorre sobre o ensino de Geografia no 

contexto de estudantes em privação de liberdade, além dos debates 

construídos em torno do encarceramento em massa, é importante notar que a 

atuação da docente é induzida ao preparo de maior quantidade de aulas e 

estratégias denominadas lúdicas. Suas ponderações constatam que o sentido 

da privação de liberdade reproduzirá a renúncia da possibilidade de associar o 

ensino de Geografia à uma de tentativa de prática de liberdade. Ao mesmo 

tempo, destaca-se a tentativa de trabalho por parte da docente participante ao 

apresentar uma de suas estratégias de ensino naquele contexto, todavia 

restrita à produção das paisagens dos bairros dos aprendizes. Nesse sentido, o 

entendimento da distribuição destas paisagens serviria para incorporar a 

naturalidade das diferenças destas ou, num sentido oposto, para identificar que 

através da diversidade da aparência paisagística estabeleceu-se o processo de 

exploração capitalista pela distribuição territorial que nas aparências se 

constitui diversas paisagens? 

Ricardo manifesta a importância do ensino de Geografia:  

Então, de Geografia é super importante, cara. Forma o moleque para 
ter uma visão de mundo além do que o conteúdo da Geografia 
oferece. E o Estado, ele deveria fornecer mais ferramentas pra gente 
poder ampliar mais esse, esse, como é que eu vou dizer pra você 
mano... É... o Estado, ele deveria oferecer mais recurso pra gente 
poder melhorar esse ensino, porque nem a gente tinha um preparo 
pra poder fazer um trabalho legal né, falta muita coisa, falta recurso.  
Tem escola, por exemplo, que não tem caixa de som, não tem 
datashow, não tem computador. A minha escola, hoje, é uma 
exceção, tem um aparato bem legal, mas essa outra que eu trabalhei, 
super carente. É só isso mesmo, o basicão. Acho que se trata de um 
projeto também pra poder, cada vez mais, sucatear a escola pública.   

Ainda sobre o excerto, o participante manifesta a condição de 

precarização das escolas públicas paulistas. Uma vez exposto o cenário, 

verifica-se em sua fala a importância do ensino de Geografia para o 

entendimento, por parte dos estudantes, de sua condição e visão de mundo. 

Em seu entendimento, é na relação entre a condição dos estudantes na escola 

pública e a defrontação entre o que é oferecido pelo Estado que pode se 

conceber um ensino de Geografia voltado para o enfrentamento dos interesses 

estatais manifestados pelas orientações curriculares. Contemplando o mesmo 

excerto, ressalta-se uma espera pela ação estatal em deliberar soluções sobre 

o processo educativo como um todo.  
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Essa concepção manifestada pelo participante demonstra a falta de 

percepção das determinações históricas sobre a totalidade do processo em 

curso nas últimas décadas. Como demonstramos, é de interesse das políticas 

públicas educacionais implementadas no Estado de São Paulo construir uma 

perspectiva de formação que destaque as condições do atual processo de 

reprodução do capital. Esta dinâmica se constitui com vistas à superexploração 

da força de trabalho derivada dos discursos de superação do fordismo e do 

Estado de bem-estar social. Além disso, o participante manifesta certa 

condescendência e submissão ao papel do Estado nesta conjuntura, e ao fim, 

emitindo sua consideração da ideia de projeto de poder do Estado no que 

tange ao sucateamento da educação pública. Sobre o papel da educação 

formal, Mészaros (2008), sustenta que: 

Uma das funções principais da educação formal nas nossas 
sociedades é produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto for 
capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites 
institucionalizados e legalmente sancionados (MÉSZÁROS. 2008 
p.45). 

Assim, o trabalho docente encontra-se submetido às normas curriculares 

vigentes que objetivam impor a acomodação das subjetividades ao contexto de 

incorporação no atual estágio do capitalismo. Tal como vimos no subitem 3.3, 

essa imposição representa apenas uma das diversas facetas das orientações 

prevalentes no programa curricular SPFE. 

No trecho do depoimento destacado, verifica-se a expectativa da ação 

do poder público. Todavia, como sustentado por Mészáros (2008) e 

corroborado por Apple (1982), a ideia de controle social e os discursos sobre 

as reformas educacionais resultarão em ganhos de eficiência para os países. 

Logo, objetiva-se a consumação de um projeto engendrado relações sociais 

sob uma lógica do modo de produção capitalista no século XXI.  

Além da carência instrumental no uso da tecnologia, verifica-se a falta de 

preparo para que os docentes possam desenvolver as estratégias em torno das 

TDIC e demais tecnologias. De modo objetivo, o Estado, via SEDUC/SP, tem 

manifestado explicitamente suas ações nos parâmetros curriculares. Com ou 

sem a presença de artefatos tecnológicos, a importância da escola pública 

reside em metas que, por sua vez, desvelam, segundo os definidores de 
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políticas públicas a aplicação da teoria do capital humano. Esta concepção de 

ensino expõe a maneira como o Estado concebe o ensino público, ou seja, 

como um aparato tecnocrata de reprodutividade da ação docente. Há, portanto, 

uma evidente e indubitável discrepância entre organização curricular e sua 

aplicação. 

Ainda sobre ensino de Geografia na escola pública, Elisa expõe: 

Então, se eu for voltar pra época em que eu estudei, melhorou. Por 
quê? Porque, naquela época nem era só Geografia, era Estudos 
Sociais, né? E a gente estudava muito a geografia americana e eu 
tive até em São Luiz do Paraitinga e lá eu descobri que tem o 
geógrafo Aziz Ab Saber, que ele é de lá e é um dos responsáveis, 
junto com o Milton Santos, de trazer essa geografia mais próxima, pro 
Brasil, pro local, uma geografia local. Então, assim, nesse sentido, ela 
melhorou. E eu gosto de geografia... pra te falar a verdade, eu não 
posso dizer “ah, eu me tornei professora, porque eu sou apaixonada 
pelo conhecimento e não sei o quê...” não, não foi nada disso. A vida 
me levou e uma vizinha me incentivou muito. Ela também era 
doméstica e ela dizia “nosso trabalho é digno, mas a gente pode 
mais! Eu sou professora de História, você domina três adolescentes, 
então você domina uma sala de aula”. Ela me fez acreditar nisso. Ela 
falou “escolha uma disciplina que a gente vai estudar junto”. Aí, ela 
falou “faz Geografia, porque tá em defasagem, tá difícil arrumar 
professor de Geografia”. E, por conta da postura de um professor de 
Geografia meu, eu pensei assim “vou fazer Geografia!”. Ele até 
assinou meu estágio, tudo. Mas eu falo pra você que eu aprendi a 
gostar de Geografia este ano, em que eu peguei ela pra poder 
lecionar pros alunos. Então, ela tá uma Geografia, assim, mais 
localizada. 

A preocupação com a prática do ensino de Geografia e o papel de sua 

realização na escola não se desvela. Como salientado por Bourdieu (2014): 

Porém explicar só pelos interesses do corpo professoral ou, mais 
ingenuamente ainda, pela procura do prestígio ou de satisfações de  
amor-próprio, práticas ou ideologias cuja possibilidade e 
probabilidade estão objetivamente inscritas na estrutura da relação de 
comunicação pedagógica e nas condições sociais e institucionais de 
seu exercício, seria esquecer que um sistema de ensino deve, para 
preencher sua função social de legitimação da cultura dominante, 
obter o reconhecimento da legitimidade de sua ação, ao menos sob a 
forma do reconhecimento da autoridade dos mestres encarregados 
de inculcar essa cultura. (BOURDIEU 2014 p.158). 

 
A necessidade de escuta dos professores de Geografia é um dos pilares 

deste estudo, entretanto, é necessário compreender e apreciar as falas destes 

participantes no sentido de auxiliar nossa reflexão. Assim, relacionando o 

depoimento com o excerto de Bourdieu (2014), manifesta-se a inexistência por 

parte do depoente da compreensão do sistema de ensino paulista e da posição 
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de reprodutibilidade e de contenção social que as escolas públicas exercem 

hoje. 

Milton: 
Bom, eu acredito que o ensino de geografia seja um dos mais, se não 
o mais interessante de todos por conta de todo o seu leque que vai 
de cultura, costumes atuais, entra em o porquê das coisas, o sistema 
político, a relação de poderes entre países, o choque de culturas, os 
ideais de cada um diante de uma sociedade que permite, ora sim, ora 
não, os seus membros de atuarem, a própria situação de o porquê a 
escola está funcionando daquela forma, o que falta, os motivos até 
tecnológicos de recursos, enfim eu acredito que o ensino de geografia 
tem mil potenciais. Por outro lado, nós temos dois agentes que não 
colaboram. Primeiro, a estrutura escolar, e acredito que não que seja 
mais importante, mas o modo como a escola estadual trata os seus 
alunos. Acredito que se assemelha muito ao sistema carcerário. As 
grades, os cadeados, os horários, as filas, me parece muito o sistema 
carcerário e o modo como eles são tratados para que mantenham a 
disciplina e; por outro lado, o que é mais importante, é o papel do 
aluno, do estudante aliás, não o aluno. Porque aluno é aquele que 
não tem luz, não é o estudante, que é um papel de alienação do tipo 
parece que está ali sem propósito, não vê a razão daquilo, acredita 
que tudo deveria ser entretenimento. Como não é entretenimento não 
se interessa, e o esforço do professor é para manterem interesse. 
Parece que para eles é apenas passatempo e não enxergam aquela 
profundidade que o professor quer dar em tudo que faz. Eu me 
lembro de uma situação assim. Um entregador chegou na minha casa 
(já um homem adulto), “professor, eu lembro do senhor! O senhor 
lembra de mim?” aí eu “não!” aí ele: “o senhor vai lembrar de mim 
agora! Eu fui um que jogou papel na sua cabeça!” aí eu falei: “não, 
porque de mais de dez anos dando aula se eu fosse saber quantos 
jogam papel em mim acho que seria mais de cem”, mas marcou pra 
ele isso e não a aula e não o conteúdo e não a enfim, o que deveria 
ter marcado porque é um processo de alienação, né? Infelizmente. 
 

O depoimento do professor Milton revela o fundamento da importância 

do entendimento de caráter descritivo que o ensino de Geografia pode 

desempenhar e o confronto entre a diversidade que os temas representam 

para os estudantes. Não obstante, ele evidencia, no plano da estrutura 

cotidiana das unidades escolares, a questão da similaridade entre as unidades 

escolares e espaços de privação de liberdade. Como aspecto resultante dessa 

estrutura, cabe salientar que o professor Milton expõe a expectativa de que 

estudantes consigam refletir sobre suas condições e sobre a função das 

escolas públicas nas sociedades capitalistas, porém – talvez não esteja claro 

para ele – um dos pressupostos dos aparatos estatais é efetivamente alcançar 

o fundamento alienador a que se objetiva. 

5.4.1. Percepções do currículo SPFE de Geografia 
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Como realçamos, o programa SPFE instituído pela SEDUC/SP desde 

2008 impôs um itinerário orientador do trabalho docente nas escolas públicas 

estaduais. Nas próximas linhas, trataremos das noções que os participantes 

manifestam sobre este programa curricular no ensino de Geografia. 

Sobre os materiais curriculares presentes e disponíveis aos professores, 

Paula sustenta que:  
Os materiais são bons, tudo, mas colocar em prática que é um 
pouquinho mais difícil, né. A intenção é boa e tudo, mas colocar em 
prática que é um pouquinho difícil.  
 

Em seu depoimento, o participante demonstra afeição aos materiais 

oferecidos pela SEDUC/SP. Portanto, verifica-se que estes materiais em parte 

cumprem seu papel de cooptar os docentes na dimensão de suas práticas 

diárias.  

Como descrito em nosso segundo capítulo, o regime de acumulação 

flexível torna as subjetividades ajustadas a essas relações sociais de modo a 

alienar os indivíduos de sua condição de superexplorado, alijando-os da 

reflexão crítica. No que tange à docência, tal processo ocorre quando separado 

do processo de concepção de materiais e orientações, do que se faz e como se 

faz na escola. O professor, nesse caso, converte-se em mero transmissor de 

conteúdos e estratégias de ensino. Segundo Apple (1982), o professor se 

transformará num reprodutor das ordenações que se mantêm neste contexto. 

Portanto, as implicações do apostilamento desvelam a fundamental ação 

do Estado em sua distribuição e aplicação para a mensuração de índices que 

irão monitorar políticas educacionais meritocráticas, o que resultará em punição 

para as escolas que não atingem tais metas. O Estado instaura a noção nas 

subjetividades de que o alcance de metas educacionais leva ao 

desenvolvimento econômico. A este respeito, aliás, Frigotto (1995) aporta 

preciosas contribuições. 

Já para o professor Ricardo, 
Simples, sucinto, resumido. Deveria ter um aprofundamento melhor, 
sobretudo na cartografia, que eu confesso que tenho uma certa 
dificuldade em cartografia uma vez que por exemplo eu, uma 
particularidade minha, eu sou daltônico. Então, alguns mapas de cor, 
cor quente, cor fria, eu trago grande dificuldade. Então, eu tive que 
procurar mecanismos e ferramentas pra poder suprir essa 
necessidade e tentar incorporar alguns mapas que eu desconheço 
por não enxergar algumas cores e adaptar eles pra minha realidade e 



   122 
 

tentar levar o melhor pro meu aluno. É uma dificuldade que eu tive 
que me virar sozinho na real, né.  
 

No excerto acima, constata-se a carência de aprofundamento em torno 

dos conhecimentos das representações cartográficas, ou seja, a presença dos 

mapas e seus usos no ensino de Geografia. Entende-se que a presença dos 

mapas pode contribuir com a apresentação de temas em salas e expor 

informações de modo a nomear a relação entre os lugares. Este mesmo 

participante revela ainda sua condição daltônica, o que o impede reconhecer 

algumas cores distribuídas nas representações cartográficas. Mais uma vez, 

desvela-se a inexistência de um processo formativo por parte da SEDUC/SP 

para que os docentes introduzam outras investigações sobre aspectos 

proporcionados pela interpretação dos mapas. 

Para Elisa, 
Pobre. Eu acho pobre, eu acho um material muito engessado. Porque 
aí a gente entra numa questão governamental. Se você investe na 
educação, se você dá poder de pensamento, essa sociedade pode 
mudar uma política! Então, eu, como professora, eu pegava só o 
tema da aula e eu desenvolvia ela do meu jeito. Eu falo pra eles, que 
eu quero adolescentes pensantes, porque eles são responsáveis pela 
mudança do Brasil, então eles têm que ser críticos. Aí eu dou uma 
aula fazendo eles pensarem no lugar que eles moram e o lugar que 
eles querem e qual a trajetória para poder isso acontecer. Pra eles 
não olharem pra realidade deles hoje e sim na possibilidade pra eles 
mudarem o amanhã deles. 
 

Para a professora Elisa a relação de ensino e aprendizagem mediada 

pela presença das orientações curriculares produzidas pela SEDUC/SP poderia 

suscitar a transformação da realidade social e econômica do Brasil. De maneira 

contraditória, é esse um dos fundamentos da teoria de T. Schultz ao detectar 

no processo educativo o motor da transformação econômica de uma 

determinada nação quando se refere à concepção da ideia do capital humano. 

As posições discordantes sobre os materiais curriculares de Geografia 

destes últimos excertos destacados revelam, por um lado, a consciência da 

importância em torno dos conteúdos apresentados, entretanto, pode-se 

questionar sobre quais conteúdos os procedimentos de ensino propriamente 

dito deveriam poderiam se pautar. 

Para o professor Milton, uma vez questionado sobre a proposta 

curricular: 
Olha, eu acredito que ele tem uma boa proposta, porém ele oferece 
pouco conteúdo básico porque o aluno chega dentro da sala de aula 
em qualquer ano do ensino faltando-lhe o básico. Então, quando se 
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discute organização do comércio mundial ao invés de se tratar o que 
é isso, quando surgiu, quem foram os agentes iniciais, a questão do 
livro é debater a importância disso e aí está lá o professor tentando 
debater a importância da organização mundial do comércio quando 
os alunos não sabem o que é. Então, a apostila também é alienada 
igual aos alunos, porque busca debater conceitos que faltam bases. 
Então, qual é o papel do professor? Ficar colocando bases. Então, 
parece que o professor é sempre o cara que fica atrás do tipo “para 
saber isso saiba isso” e não o cara que está à frente e aí quando 
você tem que voltar, o por quê voltaram, porque é... o objetivo não se 
contempla, não se chega no que vai acontecer depois. Os debates 
ficam rasos, os alunos que se importam, é claro, existem alunos que 
se importam muito e vão longe porque eles dão conta de uma base e 
depois conseguem debater. Mas é um em cada cinquenta, quer dizer, 
é uma coisa muito rara de acontecer e o que traduz o nosso material 
como alienado porque ele é escrito para um público que não está 
dentro da sala de aula. Eu tô repetindo muito essa palavra “alienação, 
alienação” porque é exatamente o que eu acredito que esteja 
acontecendo né, a minha visão. A apostila é muito bem feita, mas não 
para aquele público, porque faz perguntas sobre bases que o público 
não tem e o professor tenta criar a base para responder a pergunta. 
Então fica esse papel duplo e o aluno fica perdido, desinteressado 
entre um e outro assunto. Olha só um exemplo, eu dei uma atividade, 
coloquei duas imagens e eu acreditei que fosse muito básica, do rio 
Tietê. Antes na década de vinte e agora no século XXI, antes limpo e 
agora sujo, antes clube aquático e agora poluído e aí perguntei lá 
para que o aluno dissesse qual a diferença das imagens, o que ela 
representa para o espaço geográfico. Aí uma aluna, ensino médio, 
vem com a resposta: “imagem está cinza e a outra está colorida”. 
Que dizer, aí eu pensei falta ela saber tipo processos de 
industrialização, processos de poluição que era o assunto dado o 
tempo todo, mas essa base embora firme na pergunta, não estava 
em quem ia responder. 
 

Para este professor o material é adequado a outro público não 

propriamente explicitado pelo participante. Voltamos a afirmar que os marcos 

de construção das orientações curriculares em Geografia presentes na 

proposta do SPFE da SEDUC/SP impõem concepções e fundamentos que se 

associam à construção de uma dimensão subjetiva alinhada ao regime flexível 

de acumulação capitalista. Portanto, em nossa interpretação, o sentido de 

alienação exposto pelo professor em seu discurso cumpre a função de isolar 

estes indivíduos de suas condições. Em se tratando do ensino de Geografia, e 

mais especificamente das formações profissionais dos docentes, consolida-se 

essa dimensão quando da simples e acessível adoção destes documentos por 

grande parte dos docentes. 

O depoimento de Elisa sobre o material curricular oferecido é revelador: 

 
Como eu posso te descrever?... Esse Currículo Paulista é um norte 
pra gente montar as aulas e tudo... é interessante, né? Mas a forma 
como você destrincha é que é interessante, porque você tem um 
tópico lá e a forma como você vai desenvolver aquilo é que é 
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interessante. Então, eu falo muito pra eles ... teve uma aluna minha, 
ela me mandou mensagem agora, no final de ano, porque, 
justamente nos dois últimos dias de aula que eu teria com a sala 
deles, eu fui aplicar prova do SARESP e aí ela disse “ah, eu queria 
ter visto a senhora, te abraçado”, e aí me mandou mensagem me 
agradecendo, porque a aula não era só de Geografia, era uma aula 
de vida. Então, isso, pra mim, foi satisfatório. Porque eu falo pra eles 
que eles podem tudo, podem tudo! E parar de olhar pra você hoje, da 
forma como você é... porque eu vejo uma adolescência perdida, 
desorientada. Uma adolescência que tem possibilidade de um tudo! 
Mas que os pais... não estão preparados para direcionar essa nova 
geração. Eu, como mãe, eu também me perco, eu tenho um rapaz 
que acabou de fazer 18 anos e que acha que é dono da vida dele, e 
não é! Então, eu falo pra eles assim, não olhem pro agora. “Você 
quer fazer o quê? No que você acha que você é bom? Você quer 
uma faculdade de Direito, porque você quer justiça, porque não quer 
condenar ninguém, mas quer que as coisas sejam esclarecidas? 
Entra na internet, cara, começa a fazer simulado, ver prova, ver qual 
é esse conteúdo. Profissionalmente, é muito bonito você ser médico, 
ser advogado, você querer ser juiz, os nomes das profissões são 
muito bonitos. Mas você tem que procurar saber, dessas profissões, 
qual é o outro lado dela, pra você saber se é isso mesmo que você 
quer”. Porque eu falo pra eles assim: “não é porque você tem uma 
faculdade, que você vai ser bem-sucedido. E não é por que você não 
tem, que você também não é”. Porque a gente tem aí, com essa 
pandemia, a gente viu gente que tem estudo e que, de repente, não 
tinha nada. Na cracolândia, tem pessoas que tem faculdade, e aí? 
Então, pra você se perder, é só olhar diferente, e se te atrair, já era. 
Então, eu falo pra eles pegarem essa ferramenta que se chama 
internet, que é a janela do mundo pro que presta e pro que não 
presta, você tem o controle, você que escolhe o que você quer. E aí 
você muda a sua vida hoje, pra melhor amanhã. Falava muito com 
eles sobre projetos de curto, médio e longo prazos. A gente tinha 
muito aulas dessa forma. Quando entro em natalidade, em 
população, tudo, aí eu já trazia logo tudo isso. Então, “ah, minha vó 
foi mãe aos 14, minha mãe também”, mas eu digo “você não precisa 
ser, você pode quebrar isso daí, sem ser um estigma”. “ Ah, meu pai 
foi preso, meu irmão também tá, então eu também vou fazer 
pilantragem”. Não! Você pode ter outro viés, você pode ter outro 
caminho. Então, eu pegava muito nisso com os adolescentes do nono 
ano e era uma aula bacana, eles gostavam. 
 

O fragmento inicial do depoimento é de grande valia para atestar as 

relações de poder características do trabalho docente. Segundo Apple (1982), 

sinalizam a existência de um currículo oculto, bem como da legitimidade que 

professores possam ter ao incentivar estudantes em seus trajetos de vida. 

Convém salientar, ainda, a própria disputa em torno da construção do currículo, 

tal como formula Arroyo (2013) sobre as relações de poder em torno da 

legitimação e reconhecimento da produção curricular e sua disseminação. 

Temos, portanto, contextos e situações que reproduzirão o caráter de controle 

social operado pela escola. 

5.5. A relação entre formação inicial e o currículo paulista 
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Convém analisar a relação entre a formação inicial dos docentes 

participantes e o currículo paulista instituído pela SEDUC/SP. Quando 

perguntado sobre as formações iniciais e sua relação com o currículo do 

Estado de São Paulo, temos: 

Segundo Paula,  
Olha, o que eu aprendi na faculdade e o que eu leciono hoje é o que 
eu aprendi lá na faculdade. Eu lembro que eu lembrava de quando 
estudava. Lá, eu aprendi isso na escola, eu aprendi isso na escola e 
eu, tipo, o que eu aprendi na faculdade no currículo paulista tudo 
bate, tudo bonitinho. As lembranças que eu tenho tanto da faculdade 
como no tempo que eu estudava, com o que eu leciono hoje bate sim.  
 

Note-se que a formação inicial da entrevistada se deu ao longo da 

década de 2010. Em seu discurso, há o espelhamento entre a presença do 

currículo de sua formação e materiais curriculares presentes nas escolas 

públicas oferecidos aos professores. É importante ressaltar que o trecho acima 

demonstra uma espécie de articulação formativa entre o currículo utilizado nas 

escolas de ciclo básico e os temas desenvolvidos em sua graduação. Colocam-

se algumas reflexões sobre a consumação de formação voltada para o 

contexto de exploração do trabalho, já que os pressupostos dos materiais 

curriculares disponíveis aos docentes no Estado de São Paulo buscam operar 

na dimensão da submissão aos preceitos da Sociedade do 

Conhecimento/Informação. Portanto, as contradições características do modo 

de produção capitalistas são parte do processo “natural” das relações sociais. 

Aqui, evidencia-se a importância da empiria nesta investigação, uma vez que 

ela permite o dito e o não dito. 

Além do contexto em que os docentes estão inseridos, é importante 

pontuar o estado profissional em que se encontram. Em relação ao ensino, 

nota-se a aprendizagem na situação de sobrevivência profissional. Tardif 

(2014) ressalta a capacidade da docência no contexto em que o profissional 

professor está inserido, uma vez que, associado aos anos de prática destes, 

poderá incorporar, com o passar dos anos, as estratégias para desenvolver um 

sentimento de engajamento entre estudantes.  

Goodson (1992) menciona que:  

Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a 
ver o indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindo-
nos encarar a intersecção da história de vida com a história da 
sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e opções 
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que se deparam ao indivíduo. “Histórias de vida” das escolas, das 
disciplinas e da vida profissional docente proporcionariam um 
contexto fundamental. A incidência inicial sobre as vidas dos 
professores reconceptualizaria, por assim dizer, os nossos estudos 
sobre escolaridade e currículo. (GOODSON. 1992 p.75). 

 
Esta afirmação vai ao encontro dos propósitos deste estudo, visto 

compreender o estágio em que se encontram os docentes contextualizado ao 

momento histórico da sociedade. Esse duplo movimento permite apreender o 

contexto em que a docência está inserida, buscando identificar as condições do 

ensino relacionando-as aos saberes que estes profissionais apresentam em 

suas vidas. 

A este respeito, a argumentação de Ricardo ressalta a diferença entre o 

que se passou em sua formação e o que se apresenta aos professores: 
Há uma discrepância, às vezes. Às vezes não, quase sempre, porque 
o, por exemplo, o conteúdo do Ensino Médio sobre a globalização, 
por exemplo, é bem superficial. Guerra Fria, por exemplo, as coisas 
mais atuais, guerras agora, quase que não aborda e, se aborda, 
aborda de uma maneira muito rápida, sei lá acho deixa eu ver o que 
mais... Pô, me ajuda aí, que eu vou respondendo.  
 

Ressalta-se que estas posições são parte do contexto em que estes 

participantes se formaram. A título de exemplo, a professora Paula concluiu 

sua formação no ano de 2015, já Ricardo terminou ainda em 2009. Não 

obstante, em relação ao ensino de geografia, cabe a reflexão sobre a presença 

deste saber no ensino básico. Nestes depoimentos, revela-se pelo não dito que 

não se estabelece um vínculo de fundamento para a necessidade do ensino de 

geografia. Cavalcanti (2019) reflete sobre a questão, indagando-se a respeito 

da contribuição da geografia no ensino escolar. Dentre suas contribuições, 

destaca-se que: 

Nesse sentido, considero relevante ratificar como posicionamento 
sobre essa reflexão, ou seja, o que é característico do ensino de 
Geografia Escolar. Meu entendimento é de ensinamos Geografia para 
que o aluno aprenda a pensar geograficamente. Portanto, parto do 
pressuposto de que o pensamento geográfico é a capacidade geral 
de realizar a análise geográfica de fatos ou fenômenos. Nessa 
perspectiva, venho firmando a concepção de que o raciocínio 
geográfico é um modo de operar com esse pensamento. São 
raciocínios específicos articulados pelo pensamento geográfico. 
(CAVALCANTI. 2019 p.64). 

 
O ensino de Geografia, como pontuado linhas acima, deveria exercer o 

papel de construir saberes junto aos estudantes, no sentido de que os mesmos 
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deveriam entender suas “Geografias”. O ensino de Geografia pode colaborar 

com estudos de processos urbanos, rurais, espaciais, etc. Na escola pública, e 

em conjunto com os demais componentes curriculares, a Geografia pode 

auxiliar na compreensão da multidimensionalidade de relações estabelecidas 

em determinados lugares, de modo que os estudantes possam organizar seus 

saberes refletindo sobre tais relações e expondo suas impressões mediante o 

uso das mais diversas linguagens. 

Partindo-se da realidade que estudantes das escolas públicas vivenciam 

é que o trabalho docente de Geografia poderia apresentar os conceitos 

geográficos fundamentais ao entendimento das relações que se constituem no 

tecido social. Ao admitir a necessidade da incorporação dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade ao longo da história, o ensino de Geografia 

também se incumbe de desenvolver a construção e a incorporação das 

linguagens consolidadas no contexto escolar. É precisamente através desta 

incorporação que se desvela a possibilidade de compreender os processos 

espaciais em diversas escalas. 

O ensino de Geografia pode, por exemplo, investigar paisagens 

objetivando entender as realidades territoriais dos discentes e suas relações 

locacionais. Mediante o uso das linguagens verbal, visual e cartográfica, os 

alunos passam a compreender os processos em que os sujeitos sociais estão 

inseridos.  

Sobre a importância do desenvolvimento das linguagens, Vygotsky 

(2007) aponta para a relação entre palavra e pensamento quando discorre 

sobre o sentido verbal e sua conexão com o pensamento na construção da 

linguagem. Nesse sentido, o ensino de Geografia deveria ser parte integrante 

da função que lhe foi atribuída no contexto da escola pública, ou seja, constituir 

uma parte fundamental dos objetivos sociais da escolarização.  

5.6. Buscando identificar experiências formativas no ensino de Geografia 
com as TDIC. 

Em se tratando de formação docente e sua relação com o ensino de 

Geografia, buscou-se identificar os possíveis pontos de conexão entre o 

trabalho docente e a presença de contextos formativos tematizando as TDIC. 

A este respeito, Milton descreve: 
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Olha, eu acredito que sim. Acredito que existe um esforço do estado 
em fornecer tipo a coordenação da escola como mediadora para que 
o aluno tenha acesso ao centro de mídias, para que tenha acesso à 
tecnologia necessária. Tem computadores, não claro para todos mas 
existem computadores, existem professores lá na frente desses 
computadores para auxiliar os alunos. Então os recursos são 
oferecidos, porém a maioria dos alunos não vão, a maioria dos alunos 
não acessam esses sites, o CMSP mesmo, quem acessa é uma 
pequena minoria e quando acessam tem uma participação rasa 
comparada com o que seria um debate dentro da sala de aula. Quer 
dizer, eles voltam àquela educação mais tradicional ou arcaica no 
sentido de eles responderem perguntas, mas não interagem com a 
questão, respondem a pergunta para obter nota e não para obter 
conhecimento, e obtém nota mecanicamente e acaba sendo 
prejudicial pra eles, tipo, uma educação que fica devendo para todos 
os objetivos que são propostos em nossos parâmetros curriculares aí. 
Então o aluno deve elaborar, o aluno deve dialogar, essas coisas são 
fantasias. O aluno não colabora, não dialoga, não interage, não 
interpreta, ele responde perguntas mecanicamente. 
 

O depoimento do professor afirma que o acesso aos artefatos como 

computadores é oferecido à comunidade escolar. Pontua, no atual contexto, a 

presença de professores que auxiliam o trabalho com estas ferramentas. 

Contudo, sua declaração imputa aos discentes sua condição de participação 

superficial nos usos das TDIC. Mais adiante, manifesta que o processo 

educativo escolar deixa a desejar no que concerne às normas dos parâmetros 

curriculares estabelecidos. Cabe ressaltar, tal como demostrado no trato à 

questão curricular, que estes materiais são elaborados por sujeitos alinhados 

aos interesses de consolidação do atual contexto das relações de reprodução 

do capital. Ao constatarmos tal panorama, não é de se espantar a resistência 

dos estudantes ao programa das aulas. Importante ressaltar, ainda, que a sigla 

CMSP36 se refere à política instituída durante a pandemia do novo coronavírus. 

Esse portal virtual presente na internet será abordado mais adiante.. 

Paula relata,  
Olha, você falou uma coisa aí... Eu tive que aprender, nessa época 
de pandemia, a mexer com tecnologia. Olha, vou falar uma coisa pra 
você, sofri. Porque eu não tinha, né... ainda não tenho computador, 
não tenho, eu aí tive que aprender a fazer tudo no celular. Somente lá 
na Fundação Casa, que lá era roteiros. Tinha os estudos que eu tinha 
que fazer no Word, fazer tudo bonitinho, aí não podia ser muita 
página, tinha que ser o Arial 11, aí tive que aprender na força, porque 
eles exigiam muito, né, diferente do Classroom, né, Google Sala de 
Aula, que pode postar um vídeo, você pode fazer aquelas enquetes lá 
no Forms com esses alunos. Tudo mais simples. Então, a tecnologia 
que tive que aprender à força esses tempos atrás, ainda sem 
notebook e pelo celular com a memória de 32 GB que já não tem 

                                            
36 Para mais informações consultar: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/. 

Acesso em: 20 de janeiro de 2022. 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
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mais nada, né, de gigas. Tô pra comprar outro, desde o ano passado. 
Às vezes, até trava o celular. 
 

A professora Paula reforça em sua fala a necessidade do aprendizado 

autônomo. Importante aqui situar o contexto histórico, já que o uso das TDIC e 

da internet se intensificou muito no contexto da disseminação da pandemia de 

COVID-19. Compreende-se o volume de responsabilidades que o cotidiano 

escolar impõe à docência e que, por sua vez, resulta na transformação do 

trabalho docente em muitas outras atividades, como elencou a participante. 

Paula destaca os problemas enfrentados em sua atuação docente ao citar o 

contexto pandêmico. Compreendem não apenas esse processo de 

esvaziamento da ação docente observado no trecho supramencionado mas 

também as disputas em torno da construção curricular. Essa ampliação de 

atividades meramente formais no atual contexto integra o trabalho docente 

contemporâneo, somado a outras atividades laborais. No caso da docência, 

esse esvaziamento é preenchido com atividades instrumentais, caso em que os 

professores irão apenas elaborar em um determinado programa de computador 

a organização de suas aulas segundo as orientações estabelecidas.  

A construção de um plano político e pedagógico que dialogasse com a 

comunidade é outro aspecto relacionado à compreensão do entendimento do 

duplo movimento entre Teoria e Prática, num par dialético e alicerçado. De 

acordo com Vásquez (2011), o plano político e pedagógico ensejaria uma 

reflexão mais sobre as ações docentes. 

Ricardo argumenta:  
Então, os meus alunos, é... vamos dizer assim, lá nós temos, hoje, 
998, 1000 alunos, vai. Talvez, desses mil aí, inclusive, contando com 
a EJA, 40% tem acesso e a posse do smartphone, seja ele de última 
geração ou não, ou do mais simples, do mais velhinho. Mas a maioria 
não tem acesso a internet. Então, é um aparelho que, muita das 
vezes, só serve pra ele tirar foto e tal e, às vezes, quando vai pra 
casa, pega o wi-fi do vizinho, o wi-fi da família, mas o acesso a 
internet pra ele poder se locomover, dados móveis quase, são poucos 
que tem pra pôr o crédito no caso, né? (...) Isso aí eles só usam 
também pra poder ver rede social, face, WhatsApp e eu vejo, hoje em 
dia, essa demanda por conta da pandemia, me parece que surgiu um 
aumento, assim, na busca, enquanto eles fazerem pesquisa por conta 
própria, a gente sugere alguma coisa e eles vão atrás, mas por conta 
da necessidade da pandemia, porque, até então, num outro momento 
atrás aí, não tinha essa necessidade assim. Recomendava uma 
pesquisa e não sabia nem onde procurar e se procurava era só nos 
sites principais que apareciam. por exemplo Wikipédia, e aí não tinha 
um aprofundamento a mais na pesquisa. Só aplicava ali mesmo e 
ponto final. Inclusive, eu falava pra eles que se quiser ver o 
Wikipédia, até pode ver, mas não fica só nela não que ela é passiva 
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de mudança e nem sempre é confiável. Então, você vai pesquisar 
outras coisas pra poder ampliar o seu conhecimento. Talvez, no 
primeiro momento pra saber do que se trata o assunto, ela seja uma 
ferramenta, mas pra você aprofundar é bom procurar outras coisas. 
Essa foi a minha recomendação a muitos né, mais no ensino médio 
mesmo. No fundamental, eles são muito carentes quanto a isso. Em 
teoria, é muito mais aprofundada.   
 

A passagem acima revela aspectos importantes de análise. 

Primeiramente, o fundamento da relação entre Teoria e Prática, tal como 

assinalado por Curado Silva (2017), no sentido de que não deve haver uma 

visão apartada entre Teoria e Prática, sobretudo nesse contexto em que se 

enfatiza caráter prático que os discursos em torno da Sociedade do 

Conhecimento/Informação ensejam. Ainda sobre esse excerto, Sánchez 

Vásquez (2011) advoga por uma Teoria com respeito à Prática, todavia num 

viés de necessidade de compreensão do elo entre ambos, ou seja, de 

dependência estabelecida num par dialético. 

Ainda sobre o mesmo fragmento, evidencia-se a relação com os 

estudantes e sua vinculação às estratégias de ensino para o desenvolvimento 

de pesquisas tendo as TDIC como ferramentas utilizadas nesse contexto. No 

ensino de Geografia, é importante ressaltar que o desenvolvimento de 

pesquisas nas escolas precisa estar vinculado ao fundamento geográfico dos 

estudantes. A escola pública, com seus docentes, em nosso caso os 

professores de Geografia, deve apresentar os componentes curriculares aos 

estudantes de modo a suscitar os questionamentos em relação à localização e 

à distribuição do entorno da escola, pois só assim será possível compreender 

os diversos elementos que integram determinado espaço. Em outras palavras, 

parte-se do reconhecimento de paisagens para que se possam construir 

questionamentos sobre os significados dessas relações na vida dos 

aprendizes. 

Como explanado anteriormente, apreender a relação entre os diversos 

lugares permite a assimilação de um raciocínio geográfico. Portanto, o ensino 

de Geografia possibilitaria o entendimento das relações entre os lugares, tendo 

a linguagem oral, escrita e visual como fundamento de sua realização. 

Contudo, observamos um processo contrário, visto que a SEDUC/SP executa 

os pressupostos que os apostilados curriculares manifestam mediante a 

imposição de um receituário ajustado às concepções em torno da formação no 

mundo contemporâneo marcado pelo regime flexível de acumulação capitalista. 
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Abaixo temos o relato de Elisa, nossa terceira participante: 

 
Olha, cara, assim... eles mandaram agora, este ano mesmo, mandou 
televisão, notebook, mandou tablet pra escola, né. A internet é de 
péssima qualidade, dependendo do ponto em que o prédio está 
localizado, a internet não chega bacana. Mas tudo é muita política. 
Tudo é política. O problema é esse. Quando separar política do que 
realmente é importante, talvez a gente veja acontecer algo melhor. 
Então, assim, eu vejo política em tudo. É tudo muito bonito. Nossa, 
quando você entra em uma reunião, dessas online, que o Secretário 
dá, ou a SEDUC, o pessoal “nossa é muito suporte, é tudo lindo, 
maravilhoso”, só não respondem perguntas que você faz, entendeu? 
Perguntas pertinentes. Tem perguntas sem noção de pessoas que 
nem parece que são professores? Tem, porque somos seres 
humanos. Mas é muita politicagem. Eu falei pros meus alunos assim, 
“vocês prestem atenção nas próximas eleições, porque o Dória vai 
pegar uma escola-modelo em São Paulo e vai dizer que ele fez isso 
em todas as escolas do estado de São Paulo”. Então, de perto 
mesmo, pra pegada funcionar mesmo, ainda estamos anos-luz de 
distância. 
 

Em relação ao trecho destacado, enfatiza-se a distribuição de aparatos 

tecnológicos sem que haja uma infraestrutura mínima de trabalho com tais 

objetos.  

Ainda no mesmo depoimento, a professora discorre sobre a presença 

das TDIC, como smartphones, computadores doméstico, etc., corroborando o 

levantamento feito em nosso subitem 4.2, Breve considerações sobre o estado 

da questão, responsável por orientar nosso estudo e permitir entender um 

pouco a diversidade dos debates em torno da presença destes artefatos no 

cotidiano escolar. É fato que a existência das TDIC engendra transformações 

na contemporaneidade, inclusive elas são ressaltadas por um dos depoentes 

quando das recomendações sobre as pesquisas escolares. Outro ponto 

importante diz respeito ao escasso acesso dos jovens a internet devido a suas 

condições financeiras. Como tendência, observa-se que os estudantes utilizam 

mais o smartphone como objeto de registro fotográfico e, quando possível, para 

acessar redes sociais. Isto, vale dizer, não significa que o uso das TDIC no 

contexto da escola pública paulista seja completamente inviável.  

Nos últimos anos, observa-se uma acelerada disseminação das TDIC`s 

que, por sua vez, chegaram ao âmbito escolar. Nesse sentido, é importante a 

reflexão em torno dos desdobramentos deste fenômeno e como professoras e 

professores identificam esta nova dinâmica nas escolas. É na interface entre o 
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trabalho docente com suas limitações e problemas que pode se constituir 

práticas como aquelas verificadas no blog Paisagem e Memória37.  

Tendo em vista as transformações culturais que perpassam a cultura 
digital, parece essencial que os professores estejam atentos a essas 
mudanças, o que implica conhecer os gêneros discursivos e as 
linguagens digitais que são usados pelos discentes, para integrá-los, 
de forma criativa e construtiva no cotidiano escolar. (MARFIM & 
PESCE. 2019 p.26). 

 
A professora Paula, nossa primeira entrevistada, manifesta que a sala 

de informática foi utilizada em diversas oportunidades em consultas ao 

aplicativo Google Maps, vejamos seu depoimento: 
Olha, sempre eu fazia assim: eu levava uns, ficava um dia na sala de 
informática, sempre trabalhava a parte de cartografia, tecnologia de 
mapa, as queimadas na floresta, sempre levava eles pra sala de aula 
e mostrava pra eles como que funcionava o Google Maps, né? O uso 
das imagens de satélite, como que funcionava tudo pra eles. Então, a 
gente sempre usava, mas assim, eles gostavam, aprendiam e 
botavam sempre em prática. 
 

A estratégia utilizada pela professora Paula surte um efeito, a ser ver, 

positivo. Entretanto, ressalta-se em seu depoimento a utilização de sites com 

imagens de satélites assumindo a centralidade dos usos das TDIC sem 

qualquer outra possibilidade alternativa à essa estratégia de ensino. 

Obviamente, entender os problemas oriundos das queimadas e suas 

resultantes faz parte da compreensão dos problemas atuais, mas o uso das 

TDIC pode ir além e fomentar a construção de discursos dos estudantes sobre 

os lugares e suas diversas dimensões. 

Ricardo, nosso segundo participante, alude à sala de informática (“A 

gente vai lá”) e cita alguns sites consultados pelos estudantes: 
Meus colegas também é xerox, livro didático e uma sugestão de 
pesquisa em alguns sites. A gente vai lá, às vezes, até coloca umas 
indicações, Brasil Escola, Uol, pra poder melhorar assim, sabe, mas 
sempre eles vão na Wikipédia que é o primeiro que aparece. Mas, 
fora isso, eu falo por mim, eu tenho dificuldade particular quanto a 
isso e meus colegas também, a maioria só usa giz, lousa e o livro que 
tá lá. Nesses últimos, ano passado, chegou livros novos, mas até 
então tinha uns livros meu que tavam até meio ultrapassados, né e 
pra Geografia, que é uma matéria que sempre necessita de 
atualização, muitos estavam defasados.  
 

                                            
37 Para mais informações, acesse: www.paisagemememoria.blogspot.com. Acesso em: 

11 de Fevereiro de 2022. 

http://www.paisagemememoria.blogspot.com/
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Na segunda parte de seu relato, Ricardo apresenta ter noção clara de 

sua dificuldade em utilizar as TDIC no ensino. Destaca-se novamente o 

processo de estratégia de pesquisa com a citação dos sites consultados. 

Pontuamos que estes artefatos tecnológicos podem evidenciar a construção de 

estratégias de ensino a fim de extrapolar a simples reprodução de um conjunto 

de informações. Para Pretto (2013), uma das questões fundamentais do atual 

momento marcado pela disseminação tecnológica em grande parte da 

sociedade reside na necessidade de reflexão do contexto com suas 

contradições. No processo do ensino escolar, não basta a simples utilização 

em caráter instrumental destes artefatos. Se restrito à essa forma, não se faz 

mais do que substituir os artefatos pois dinâmicas de ensino continuam as 

mesmas, sobretudo perante os discursos educacionais impregnados de 

expressões e jargões provenientes dos documentos de organismos 

internacionais que regulam as relações capitalistas entre países e internamente 

em suas administrações. 

A professora Elisa, sobre a relação do ensino e a presença das TDIC, é 

assertiva: 
Não tenho. Não tenho habilidade com internet, eu tenho uma 
dificuldade terrível com tecnologia. 
 

Contudo, a maioria dos depoentes relacionam o uso das TDIC ao 

acesso à internet e às possíveis estratégias de ensino. Refletir sobre a 

presença de aparatos/interfaces tecnológicas no contexto da escola pública 

requer o conhecimento sobre quais objetivos o ensino de Geografia tem por 

base. Ou seja, o ensino de Geografia na escola pública ainda está no horizonte 

dos fundamentos e, em nossa investigação, particularmente, acrescenta-se as 

implicações da grande difusão de tecnologias móveis nesse contexto. 

Os depoimentos demonstram a utilização de computadores nas salas de 

informática ou demais consultas de atividades fora da sala de aula. Sobre isso, 

Milton pontua: 
Bom, a pandemia foi um divisor de águas. Então, nós temos um 
mundo antes da pandemia, um mundo de uma escola em que os 
Smartphones tava dentro da sala de aula, mas era usado como 
empecilho para que o aluno fosse brincar de videogame durante a 
aula, ouvir música durante a aula, então ele era um empecilho. Não 
conheço um professor que não reclamasse da presença de celular na 
escola. Então, a administração do aluno na maturidade pra 
administrar esse mecanismo era zero e, por outro lado, depois da 
pandemia esse entretenimento que é o Smartphone acabou sendo 
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um refúgio no sentido de que o aluno não vai pro Smartphone para 
fingir que estuda e ele vai para aquilo que dá mais interesse, que não 
é o estudo. Então, ele continua sem chegar ao centro de mídias, sem 
chegar a fontes de pesquisa porque não é interessante. Então, 
acredito eu que essa indústria, indústria de Smartphones ela atende a 
um público de entretenimento, igual cinema, igual shopping center 
então do mesmo modo dificilmente alguém vai ao cinema pra fazer 
pesquisa científica, dificilmente alguém pega um Smartphone para 
fazer estudos. A maioria vai lá, pega esse Smartphone, vai ao cinema 
para passar tempo, para se divertir e não é a ferramenta correta. Eu 
acho que é uma tentativa que a escola faz, mas que ainda não 
conseguiu alcançar o espaço ou interesse necessário. 
 

Para o professor Milton, a pandemia que se disseminou no ano de 2020 

pode consagrar de uma vez por todas as diversas possibilidades 

proporcionadas pelas TDIC. Seu relato sinaliza para os usos que estudantes 

fazem de smartphones durante as aulas em sala, e manifesta em sua 

concepção a incapacidade que discentes possuem em conseguir navegar na 

internet segundo o interesse do docente participante. Aponta para o 

desinteresse em relação ao estudo e o interesse em relação ao lazer. Como 

manifestamos anteriormente, essa situação faz parte da resistência de 

estudantes que percebem uma imensa distância entre os conteúdos 

organizados nos documentos curriculares e suas experiências próprias. Arroyo 

(2014) menciona:  

Se nos aproximamos às concepções de formação do 
desenvolvimento humano, de socialização e aprendizagem, de 
percursos escolares, de formação/humanização não será difícil 
constatar que foram construídos nesse referente, síntese da 
humanidade, o Nós. As ênfases repetitivas da infância, adolescência 
pobre, negra, favelada, do campo como incapaz de aprender, com 
problemas de aprendizagem, de condutas, de socialização, de 
humanização está incrustada no nosso pensamento socioeducativo 
como uma premissa. Nos sofisticados mecanismos de avaliação, 
classificação, os fracassos históricos persistentes são vistos como 
inerentes à condição dos grupos populares como inferiores, o que 
tem operado como mecanismos para destacar a superioridade 
cognitiva, moral, humana do Nós. (ibid. 2014 p.55). 

 
Verifica-se que as concepções de diversos julgamentos na dimensão da 

aplicabilidade dos conteúdos curriculares fomentam a imposição do que os 

estudantes devem fazer e como fazer. Portanto, o processo de resistência 

atribuído como a “falta de interesse” dos estudantes é parte integrante das 

relações sociais intrínsecas do tecido social. 
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5.6.1. Possíveis contribuições das TDIC no ensino? Os usos políticos e 

epistemológicos destes artefatos na formação docente 
 

No subitem 3.2 desta investigação, buscamos identificar a relação entre 

a disseminação das TDIC e o trabalho docente de Geografia nas escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Através da escuta dos participantes deste 

estudo, buscamos reconhecer especificamente o que estes depoimentos 

atestam sobre possíveis contribuições dos artefatos atualmente disponíveis. 

Ricardo afirma:  
Ah, sim, sim. São valiosíssimos, ajudam bastante. São lúdicos, né, 
meu? O aluno pesquisador, ele interage com o que tá sendo proposto 
e comenta a busca do conhecimento né, e o cara vai se interessando 
cada vez mais e, de repente, nesse caminho, ele encontra até o 
sonho dele, o que ele quer fazer, uma coisa que até então ele tava 
desapercebido, ele com o uso da tecnologia por imagens, com mais 
recursos, deslumbra um novo mundo. 
 

Paula, por sua vez:  
Eu acho que não somente o governo, que eu não vou nem colocar, 
mas o aluno... ele tem que, de uma forma ou de outra, o professor 
tem que incentivar o aluno a trabalhar tecnologia, somente na sala de 
aula. Nas aulas de Geografia, nossa, é muito bom, né? Pena que o 
aluno é... vamo falar, um pouquinho de preguiça também. O aluno, 
ele às vezes tem preguiça até de pesquisar e de estudar. Seria um 
bom uso sim pra eles, mas, hoje em dia, é um pouquinho mais difícil. 
Mas sim, eu acho bom sim o uso da tecnologia, somente nas aulas 
de geografia. 
 

Ricardo e Paula confirmam a sua posição de validade em relação aos 

usos destas. Para Ricardo, o uso das TDIC pode estimular estudantes em suas 

buscas e interesses, assumindo bastante relevância na educação. Paula 

reafirma a necessidade de que corpo docente trabalhe com tais artefatos no 

ensino, embora tenha salientado a falta de interesse dos estudantes. Sobre a 

questão da falta de interesse, abordamos linhas atrás sobre a falta de 

percepção dos professores para entender esta postura discente. 

Milton observa: 
Bom, é como... Raríssimas, raríssimas as vezes que eu pedi pra usar 
o Smartphone dentro da sala de aula. Aconteceu sim algumas vezes 
eu pedir é pesquisa em tal questão, mas não foi bem feita a pesquisa. 
Ouvia-se muito “eu não tenho internet”, coisas assim, e não foi bem- 
sucedido. Quando num outro sistema de educação que é Guarulhos 
havia essa situação, as crianças iam para os computadores e 
aprendiam o básico do tipo, como ligar o Word, como ligar o 
Windows, como jogar e eles acredito faziam melhor uso. Mas dentro 
das escolas existem salas de computação para que os alunos 
possam ter acesso. Porém, acredito que na minha aula acaba virando 
uma distração porque, vamos supor eu coloque o tema poluição, 
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vamos todo mundo para a sala de informática pra pesquisar poluição. 
Chegando lá eles vão pesquisar tudo, menos poluição. Por quê? 
Porque o assunto acaba sendo muito mais fácil de fugir do que de 
insistir. Então, é um recurso que se usa assim. Porém, um recurso 
que se usa, mas que não se tem resultado. É como tentar convencer, 
vamos supor, os políticos brasileiros a votarem contra a corrupção e 
você consegue convencer na teoria, mas não na prática. 
  

O professor Milton num primeiro momento discorre sobre a relação 

direta dos aparatos com a internet. Nos trechos selecionados, percebe-se a 

necessidade que o docente tem de instigar o estudante a desenvolver saberes 

sobre tecnologia. Resgatamos novamente a necessidade de aliar os usos das 

TDIC na perspectiva da compreensão das Geografias produzidas e a que os 

estudantes fazem parte. Importante evidenciar a representação construída dos 

estudantes pelo depoente. A esse respeito, Arroyo (2014) formula o processo 

de ensino e possíveis tensionamentos dentre as relações de poder que são 

constitutivas do conjunto do tecido social, bem como de professores e 

estudantes: 

As teorias e práticas educativas operam com formas de conhecer, 
mas pressupõem formas de pensar o conhecimento e de pensar os 
sujeitos sociais. Sobretudo, de pensar e tratar os Outros nos padrões 
de poder, nas relações de trabalho, de produção, de 
apropriação/expropriação da terra, da renda, dos direitos. O padrão 
de saber, de pensar os outros e de pensar-se Nós está atrelado ao 
padrão de poder, de dominação/subordinação dos outros povos, 
raças, classes na especificidade da nossa história a partir da 
empreitada catequética até a empreitada da educação pública 
popular. As crianças, adolescentes populares carregam às escolas 
formas de pensá-los atreladas a seu lugar, deles e de seus coletivos 
de origem, ao padrão de poder. As suas resistências como coletivos 
são a essas formas de pensá-los e alocá-los nesses padrões de 
poder/subordinação. São tentativas individuais e coletivas de se 
libertar dessas formas de pensá-los e submetê-los. (ARROYO. 2014 
p.38). 

 
Eis uma representação amplamente difundida a respeito de estudantes e 

de sua relação com a estrutura escolar. Reconhece-se uma conformação de 

resistência que passa ao largo do depoimento colhido, tal Como Freire (2019) 

salienta sobre a chamada concepção bancária e sua dimensão silenciadora a 

que se enredam também os docentes no atual contexto. 

Ainda sobre o trecho dessa entrevista, destaca-se a possibilidade de uso 

das TDIC nas aulas de Geografia. Nesses posicionamentos, temos uma visão 

positiva do uso das TDIC no ensino e na aprendizagem. Contudo, em diversas 

passagens fica perceptível certa consolidação de práticas docentes baseadas 
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numa razão técnica instrumental que reproduzem a concepção da transmissão 

de saberes em detrimento da abordagem crítica dos problemas, tal como 

sustenta Diniz-Pereira (2014). São visíveis as implicações da concepção 

bancária instrumental a que Freire (2019) menciona.  

Atualmente, o processo de formação da docência baseia-se na 

subordinação à imposição das orientações curriculares, aqui evidenciadas 

através das contribuições aportadas pela participante. Também é perceptível 

um arranjo muito ajustado entre documentos curriculares no âmbito do ensino 

básico e sua articulação com a formação inicial docente. 

Elisa expõe: 
Ah, sim! Quando a gente sabe usar a ferramenta ali, junto com o 
aluno ali, acontecem coisas bacanas. Tem uma plataforma do Google 
mesmo, que aproxima a Terra, que mostra tudo. É uma coisa 
maravilhosa. Mas eu falo pra você assim, que eu tenho que fazer um 
curso em cima disso. Tem coisas que eu tenho que ficar mexendo pra 
poder eu aprender. 
 

A professora volta a citar o uso da plataforma Google Earth para 

visualização da superfície terrestre. Esse trecho revela um posicionamento em 

relação aos usos das TDIC favorável, mas de senso comum, não avançando 

sobre outras possibilidades mais prolíficas no uso delas. Ainda sobre as 

contribuições da professora Elisa: 
Olha, eu falo pra você que se a gente se preparar mais um pouco, o 
negócio vai fechar legal! Mas tem que haver aí... que nem, essa 
grana do FUNDEB mesmo, ela era pra ser investida em qualificação 
de professores, não era pra ser dado esse dinheiro, né? Mas, cada 
um que faça por si, né? Para eu poder dar a minha melhor aula, eu 
tenho que me preparar. O Governo, ele interfere até onde a gente 
deixa, eu vejo dessa forma. Aqui em casa é uma casa de ditadores, 
né, eu e meu marido. Ou é do jeito da gente, ou não é. Eu acho que a 
escola se perdeu um pouco quando o governo deu muito poder para 
o adolescente. Quando o adolescente passou a ser o protagonista de 
tudo. O professor não tem mais poder em sala de aula. Quando ele 
consegue um adolescente que respeita ele, que foca no que ele tá 
falando, ele é vitorioso, cara. Porque a realidade não é essa, não. 
São alunos dispersos... então, nós temos que melhorar, sim, em 
relação a aprender na tecnologia porque, ao invés desse aluno tá 
ouvindo música no celular, você vai tá dando uma aula pra ele com 
esse aparelho dele. Mas também é uma choradeira porque não tem 
internet, cara, que só Jesus na causa. É uma falta de interesse muito 
grande. Eu falo pra eles que eles têm acesso a tanta coisa, que eles 
não querem nada. Porque quando há muita facilidade também, eles 
se perdem, são poucos que se focam. 
 

A imagem reproduzida do processo de ensino que, por sua vez, 

reproduz a ordem social está inserida no excerto apontado acima. Pérez 

Gómez (1998) adverte: 
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Sem o apoio conceitual e teórico da investigação educativa e da 
reflexão sistemática compartilhada sobre a prática, o processo de 
socialização do professorado e de aprendizagem com a categoria 
reproduz facilmente em seu pensamento, e em sua prática, os vícios, 
os preconceitos, os mitos e os obstáculos epistemológicos 
acumulados na prática empírica, sob a pressão da onipresente 
cultura pedagógica dominante e das exigências que a instituição 
escolar impõe.  (PÉREZ GÓMES. 1998 p.364). 

 
Como salientado em nossa análise, convém mobilizar um duplo par 

dialético entre Teoria e Prática, de modo que os professores reflitam sobre 

suas condições e possam compreender os contextos em que estão inseridos e, 

por fim, para que reflitam sobre suas práticas cotidianas. 

Outro aspecto trazido por nós sobre o excerto supramencionado da 

professa Elisa consiste na centralidade do ensino que a docente aborda em 

relação aos jovens. Ela ressalta as relações de poder entre estudantes e 

professores e afirma o protagonismo dos jovens como um obstáculo ao 

trabalho docente. Nesse sentido, sem compreender a noção da totalidade, a 

docente destacou o que hoje se destaca nos processos formativos. Em outras 

palavras, parte da estruturação das noções de competências e habilidades no 

ensino, da redução do trabalho docente nesta ordenação, e perpassa a 

individualização consolidada com a promoção do individualismo, inoculando o 

discurso de estudantes como agentes de sua formação.  

Do ponto de vista educacional, o lema “aprender a aprender” visa 
operar algo semelhante na medida em que, em vez de a educação 
escolar formar indivíduos que sabem algo, ela passa a ter como 
objetivo formar indivíduos predispostos a aprender qualquer coisa, 
desde que aquilo a ser aprendido mostre-se útil ao processo de 
adaptação do individuo à vida social, isto é, ao mercado. Assim como 
ao trabalhador é negada a propriedade dos meios de produção, só 
restando-lhe vender sua força de trabalho; assim como toda a 
produção é dirigida pelo valor de troca e não pelo valor de uso das 
mercadorias; assim também os conhecimentos transmitidos pela 
escola passam a ter valor na medida em que sua aprendizagem gere 
a capacidade permanente de aprendizagem, isto é, o conteúdo 
aprendido e valorizado não pelo conhecimento nele contido, mas pela 
forma pela qual é aprendido, desde que tal forma gere o “aprender a 
aprender”. O indivíduo torna-se assim mais facilmente adaptável às 
exigências do mercado de trabalho e às flutuações da ideologia 
dominante, flutuações essas necessárias à constante recomposição 
da hegemonia das classes dominantes e ao permanente esforço de 
escamoteamento das contradições do capitalismo. (DUARTE. 2011 
p.186). 

 
Há uma associação de lemas, como o citado por Duarte (2011), em que 

se constitui um complexo esquema de noções que pôde ter capturado 
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segmentos progressistas naturalizando o sentido de uma formação assentada 

nos desígnios do capitalismo em sua atual conformação. A individualização dos 

discursos educacionais é mais uma interface de consolidação das concepções 

apresentadas pela retórica derivante dos que apresentam a Sociedade do 

Conhecimento/Informação como atualidade e destino social estabelecido. 

Objetiva-se, assim, a perpétua sequência de instrução para inserção em um 

mercado de trabalho sem regulamentação e extremamente competitivo. 

5.7. A Pandemia e o CMSP.  

Com a disseminação do novo coronavírus, o Estado de São Paulo, via 

SEDUC/SP, instituiu durante o primeiro semestre do ano de 2020 o 

denominado Centro de Mídias da Educação Estado de São Paulo (CMSP). 

Através deste portal e de seu aplicativo para smartphones, implementaram-se 

formações aos estudantes e docentes no contexto pandêmico. Com o 

aprofundamento dos estudos sobre a transmissão do vírus, ficou evidente a 

necessidade de isolamento social, e o CMSP foi o instrumento concebido pela 

SEDUC/SP para dar continuidade às atividades da educação básica. Sobre a 

experiência dos docentes participantes neste contexto, temos os seguintes 

relatos. 

Para Paula: 
Olha, primeiro tenho que assistir o centro de mídias. Assim, salas 
muito seriadas, então tem alunos do sexto e sétimo ano, todo mundo 
junto, aluno que tá no sexto, no sétimo, no oitavo, ensino médio, eles 
não sabem nem ler e nem escrever, né. Então, a realidade de lá é 
diferente, aluno que passou de ano sem saber fazer nada.  
 

Destacamos essa passagem justamente por manifestar a posição do 

participante alinhada a bases meritocráticas do ensino e da aprendizagem. O 

pensamento legitimado pelos programas governamentais tem a missão de 

inculcar nas subjetividades a diferença entre o fracasso e o sucesso escolar. 

Simultaneamente, no âmbito do discurso, se consolida a razão de ajustes do 

modo regulatório flexível, o que implica na aceitação das condições de 

desigualdade corroborando com Apple (1982) ao formular a ideia de avaliação 

como parâmetro input/output, ou Arroyo (2014), quando salienta o processo 

que se desdobra de um ponto sem cultura à outro, no qual a cultura escolar foi 

absorvida. 



   140 
 

O próximo excerto, ainda na entrevista da professora Paula, manifesta-

se as desigualdades em que os aprendizes estão inseridos. Vai desde 

discrepâncias citadas sobre os ciclos até a falta de condições materiais para o 

desenvolvimento de seus estudos. 
Então, pra gente dar aula lá dentro é um pouquinho difícil porque tem 
aluno que não sabe nada, devia tá na primeira série e tá lá no ensino 
médio. Eu peguei um médio esse ano e olha... ele devia tá voltando 
pro sexto ano. Sabe nada. Eu perguntei pro aluno assim, dentro da 
sala de aula no primeiro dia de aula: “fala aí, um nome de um país” e 
o menino: “Amazonas”. Desse jeito! Eles não têm noção de nada, 
eles não foram pra escola, né? Realmente, muitos lá é de família 
estruturada, não fez questão do menino ir pra escola, então lá é um 
pouquinho difícil. Assim, eu fiz de tudo pra acompanhar eles, mas 
principalmente nos roteiros. O que que eu fazia: um assunto que era 
pra mim trabalhar um pouquinho, aprofundar mais eu não estudava. 
Eu só focava aquela parte mais simples e perguntas simples que já 
tava na cara do texto pra eles poderem responder pra eles não ficar 
pensando muito porque eu não estava lá pra explicar. Então, eu 
trabalhei desse jeito com eles. Alessandro, é muito ruim, né? Então, a 
gente tem que, igual uma turma minha lá do sexto ano, tem dois 
meninos lá que tão no sexto ano, o Welington, e tem o menino novo 
que eu não sei o nome dele pra te falar, já é a terceira vez que 
voltaram pra Fundação Casa, foram pra Cracolândia e tudo, o menino 
esqueceu o que aprendeu, ele voltou lá porque ele esqueceu tudo. 
  

Em seu depoimento, ressalta-se a questão da vulnerabilidade a que os 

jovens humildes estão expostos e, obviamente, tal condição fará com que suas 

aprendizagens fiquem aquém do mínimo necessário em seus ciclos. A 

vulnerabilidade não concernente à sociedade em sua totalidade se manifesta 

de diversas maneiras em aprendizes inseridos nessa condição. Refletir sobre a 

condição escolar desses jovens também traz a questão de suas famílias 

residentes na periferia da região metropolitana de São Paulo. Esse processo se 

reflete, como já salientado nas poucas oportunidades de aprendizado, 

sobretudo nas escolas carentes de infraestruturas em relação à era digital. O 

tema da vulnerabilidade será realçado novamente nas próximas linhas na 

passagem analisada. 

Para Ricardo, destaca-se o seguinte excerto: 
 

Ah, meu, o centro de mídias, acho que tem uma proposta aí, tanto é 
que o estado tem uma máxima né, que é ninguém ficar pra trás né, e 
é uma tentativa de levar o mínimo de aula, de conhecimento pro 
aluno mais carente que nem sempre atende a necessidade dele, uma 
vez que muitos alunos têm que trabalhar, ajudar a mãe em casa, 
mesmo com as aulas que são reprisadas, às vezes ele não tem a 
ajuda necessária e, sozinho né, só com o Centro de Mídias, eu acho, 
é uma tentativa só pra inglês ver, mais pra sociedade ver que o 
estado tá fazendo alguma coisa, não só o estado de São Paulo, mas 
o Estado de maneira geral, e vai ficar um legado, a gente vai ficar aí 
na plataforma, pode ser usada pra outras finalidades, mas desde que 
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tenha um acompanhamento, porque só ela mesmo com o incentivo 
do pai, do responsável do aluno, é... penso que vai ter pouco 
interesse, pouca procura e se, mesmo que tá sendo oferecido, não 
vai ter o interesse que a gente gostaria enquanto professor, né. Às 
vezes, também, uma dúvida pode surgir e como ele não tem um 
recurso de internet ou não tem o recurso pra poder perguntar, mesmo 
que o Centro de Mídias dá essa possibilidade, ele oferece lá o canal 
pra conversar e tal, o chat, mas é que nem eu disse pra você, nem 
todo aluno tem a internet pra poder se conectar. Então, é uma via de 
mão única, não é uma conversa, né, não é um diálogo. E pra haver 
conhecimento tem que ter esse diálogo aí constante, essa troca 
fundamental. 
 

Novamente emerge em seu depoimento o aspecto da desigualdade 

prevalente dos estudantes das escolas públicas paulistas. A vulnerabilidade 

social, fomentada pelas desigualdades provenientes do processo de produção 

capitalista, é alvo de discursos afirmando que a escola pode ser a condição de 

independência individual na sociedade de classes. A retórica, nas últimas 

décadas a respeito do desenvolvimento das forças de produção vem, 

paulatinamente, focando os processos educacionais como vetores da 

ascensão econômica. Frigotto (2006) expõe o fenômeno da seguinte maneira. 

(...) teoria do desenvolvimento – concebe a educação como produtora 
de capacidade de trabalho e, por extensão, potenciadora de renda, 
um capital (social e individual), um fator do desenvolvimento 
econômico e social (...) a ação pedagógica, a prática educativa 
escolar reduzem-se a uma questão técnica, a uma tecnologia 
educacional cuja função precípua é ajustar os requisitos educacionais 
a pré-requisitos de uma ocupação no mercado de trabalho de uma 
dada sociedade. Trata-se da perspectiva instrumentalista e funcional 
da educação. (FRIGOTTO. 2006 p.16). 

 
A consequência da relação entre as diversas desigualdades em que os 

indivíduos estão inseridos serve como mola propulsora à concepção de 

discursos ultraliberais, nos quais o marco fundamental consiste na ascensão 

individual num mundo de complexas relações do mercado de trabalho. 

Fundamenta-se a subjetividade consolidada na perspectiva meritocrática que 

se pauta entre o fracasso e o sucesso na vida. 

Elisa expressa: 
Olha, o Centro de Mídias foi mais encheção de linguiça. Porque, 
assim, os alunos entravam e tinha lá trocentas questões, eles nem 
liam nada, e respondiam e a bolinha ficava verde, lá... (risos). Mas as 
aulas, em si, que foram dadas no Centro de Mídias, pelo menos as de 
Geografia, com o professor Antônio Russo, pra mim, foram 
esclarecedoras, muito ricas, eu aprendi muito com ele. Agora, os 
adolescentes em si, pelo que eu vi, não aproveitaram muito não. 
Minhas turmas, pra fazer com que eles estudassem aquilo lá... depois 
que chegou a TV na escola, que foi do meio do ano pra cá, que 
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instalaram as TVs, com a internet e tudo, então a gente colocava na 
sala de aula. Como eu sempre fazia dobradinha, então uma aula era 
no Centro de Mídias. Eu assistia em casa, eu mesma montava umas 
questões e eu passava pra eles, então eles tinham que assistir a aula 
pra poder responder. Foi dessa forma que eu consegui. Mas tinha 
uma outra plataforma do Centro de Mídias, que era de atividades, que 
era bobeira. Mas as aulas de Geografia do Antônio Russo foram 
muito ricas. Eu aprendi muito. Meu alunos, eu não sei, não. Mas eu 
aprendi! 
 

O relato da professora Elisa destaca o itinerário já estabelecido pela 

SEDUC/SP para o ensino. A atribuição do CMSP é mais uma face do controle 

do trabalho docente. Este programa instituiu a apresentação das etapas 

estabelecidas no percurso em sequências de “apoio” ao corpo do magistério 

estadual. Com a apresentação de videoaulas via TDIC, o Estado de São Paulo 

preferiu priorizar os artefatos digitais, sepultando qualquer possibilidade de 

autonomia docente. 

Segundo Milton expõe: 
Olha, eu espero que sim. Eu gostaria muito que se tornasse a grande 
lição de casa, os trabalhos extras, que eu sei que existem muitos 
estudantes que gostariam de ter. Eu mesmo sei que eu mesmo 
precisaria ter lições de casa, outras fontes de pesquisa. Acredito que 
seria importante pra todo mundo, uma grande biblioteca como 
parâmetro curricular nacional tanto para fontes de texto, fontes de 
exercícios, enfim. Porém, caindo da fantasia e entrando na realidade 
eu penso que os alunos vão ficar cada vez menos interessados já 
que, com a sala de aula, vai ficar, acredito eu, menos obrigatório e 
acredito que os professores vão alimentar cada vez menos o sistema. 
Os professores alimentando cada vez menos o sistema, a máquina 
pública vai alienando cada vez mais, discutindo a Terceira Guerra 
Mundial com a garotada que não compreendeu a Primeira Guerra 
Mundial. Então, acredito que a máquina vai alienar o sistema CMSP, 
a máquina do estado vai alienar o sistema, os professores vão parar 
de alimentar esse sistema e os alunos vão se desinteressar mais 
ainda porque não vai ser obrigatório, vai ser suplementar. Embora eu 
gostaria muito que fosse como eu disse, uma base de currículo para 
se ter fontes de texto, todos os livros didáticos que são usados na 
sala de aula – que aliás acredito que se gasta muito dinheiro com 
livros didáticos inúteis, livros de papel, poderiam estar todos esses 
livros no CMSP. Dividisse por capítulos, dividisse por disciplina, com 
seus textos, com seus recursos de respostas, perguntas e respostas 
e, dessa forma, fonte tanto para o professor quanto para o aluno. 
Digamos uma “biblioteca aberta”, mas isso é fantasia minha, é o que 
eu gostaria que acontecesse, é o que eu faria se fosse governador do 
estado. Porque imagina, trocar eu acredito que bilhões de dinheiro 
público com papel por um site que tenha todo o material didático que 
pode ser acessado aliás até em diferentes idiomas, claro que só vai 
ser acessado no nosso idioma, mas por um preço barato e de uma 
forma que todo mundo possa entrar. É uma grande fantasia minha. 
 

O depoimento designa o CMSP como instrumento de formação para o 

preparo de aulas. Contudo, como salientamos, essa ação é mais uma das 

políticas públicas que buscam cooptar o trabalho docente apresentando os 
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conteúdos a serem trabalhados com uma centralidade baseada na pedagogia 

das competências.  

Outro ponto importante revelado consiste na noção de que a simples 

presença do CMSP não irá granjear o interesse dos estudantes. Para os 

participantes, a presença deste “novo” órgão da SEDUC/SP impôs junto a 

comunidade escolar um logica verticalizada nas pautas da educação. 

Compreendemos o órgão da SEDUC/SP como um desdobramento do 

imperativo das relações de poder, necessidade de submissão, objetivando o 

consentimento das escolas, já que a gestão governamental demandou esforços 

e investiu para instituir esse programa e, através dele, implantar uma conduta 

docente de acordo com seus pressupostos sob uma perspectiva de maior 

vigilância. 

5.7.1. A experiência formativa no contexto pandêmico 

Neste subitem abordamos as propostas de formação da SEDUC/SP 

através do uso das TDIC. Ressaltamos a intenção de delimitar o processo 

formativo restrito à questão do desenvolvimento profissional docente.  

Segundo a professora Paula: 
 Não, ainda não olhei porque eu só tenho a Fundação e é eletiva, 
então eu quase não entro muito no centro de mídias a não ser pra 
fazer o ATPC, né. Então, ainda não. 

 

No que tange à formação oferecida para a docente em questão, ela está 

circunscrita ao CMSP. Para Ricardo, a falta de tempo é um dos problemas que 

se interpõem à formação:  
Francamente, só os que são propostos pela SED. Como eu ando com 
dificuldade de tempo, quase nunca entro e quando entro é pra fazer 
as coisas que eles me pedem como digitar nota, fazer com que o 
aluno responda alguma pesquisa lá de avaliação, diagnóstico e tal. E 
as coisas que são oferecidas a mim, quase não procuro por falta de 
tempo, talvez por um pouco de interesse também e tal.  

Elisa expõe: 
Não, eu tô com pouco conhecimento em relação a isso. Mas hoje 
tudo é tecnologia digital, né? Nós temos aí o SED, agora, tudo é 
online agora, temos a EFAP que tem bastante cursos... a gente tem 
que se inteirar. Ele tá com uma proposta boa, tá até rico isso tudo. 
Mas eu não sei de que forma melhorar, sabe?  
 

Como ressaltado no excerto citado, a institucionalização do CMSP busca 

introduzir o aplicativo objetivando ser uma plataforma interativa de formação 

aos docentes. Entende-se que, com o oferecimento de tais formações, haverá 
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desdobramentos práticos nas salas de aula. Compreendemos, como já 

mencionado, se tratar de um possível aspecto de vigilância à docência. Numa 

segunda reflexão para além da vigilância, fundamenta-se cotidianamente os 

processos de formação baseados em princípios neoliberais, como já afirmados 

aqui.  

A falta de tempo para a formação e preparo é uma questão destacada e 

reafirmada pelos questionamentos expostos por Ricardo sobre sua atuação 

docente. Em seu discurso, manifesta a necessidade de pesquisar e aprofundar 

seus atributos didáticos:  

 
Sim, porque você tem lá o diário, preparar aula, tem que enviar o 
plano semanal. Isso está dentro das nossas atribuições, tem que 
fazer, mas falta tempo pra poder ter um preparo, pra se preparar e 
trazer uma aula de mais qualidade, né? Porque a gente enquanto 
professor seria em tese uma sempre busca de pesquisa. Somos 
pesquisadores na real né meu, seria interessante que a gente sempre 
pesquisasse. Se falta pra gente tempo pra isso a gente fica sempre 
protelando, protelando, uma busca por conhecimento nosso enquanto 
profissional. Se houvesse um tempo destinado a isso, talvez nem que 
fosse, não precisa nem ser remunerado, mas que nós desse essa 
chance dentro da escola mesmo pra poder fazer um 
aperfeiçoamento. E falta né.  
 

Ainda sobre a falta de tempo, Ricardo enuncia:  
Volta e meia a SED lança lá os cursos e, de repente, é até bom, 
acho, que o Centro Paulo Souza que faz, Fundação Lemann também, 
às vezes, proporciona esses cursos pra gente.  
 

O entrevistado cita a Fundação Lemann, organização que conta com 

diversos interesses na privatização da educação, assim como o think thank 

Todos pela Educação. Tais organismos operam discursivamente apresentando 

seus interesses na consumação das preferências associadas à promoção da 

educação como possibilidade de sucesso no mundo “empreendedor”. 

Demonstra-se, assim, mais uma interface discursiva neoliberal que, associada 

aos interesses dos reformadores do mundo do trabalho, introduzem a 

necessidade de convencimento pela retórica dos eternos ajustes no modo de 

regulação flexível.  

Sobre o tempo, é importante identificar que a tese da intensificação 

apresentada por Hargreaves (1998) se acomoda, pelo menos em parte, ao 

atual contexto em que se encontra a docência, tal como corroborado pelo 

depoente. Assim, 
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As expectativas acrescidas, as exigências mais amplas, a maior 
prestação de contas, as maiores responsabilidades no nível do 
trabalho social, as inovações múltiplas e as maiores quantidades de 
trabalho crônica(...).(HARGREAVES. 1998 p.153). 

 
A tese da intensificação docente pode ser estendida ao contexto 

pandêmico em que se instituiu o CMSP. Sobre a dinâmica desenvolvida no 

CMSP, o depoimento de Ricardo é eloquente:  
Mas, no meu caso em particular, foi o que falei, eu vou voltar na 
mesma tecla. Falta tempo pra fazer as coisas e o curso a distância 
ele é interessante, não é assim, só lança lá o slide e te propõe uma 
questão, mas eu no caso deveria ser um incentivo à prática, me 
ensinar como fazer uma coisa ou outra pra eu poder desenvolver 
dentro da minha sala de aula, adaptar pro meu dia a dia, pra minha 
realidade. E, às vezes, me falam uma ferramenta que é super legal, 
super interessante, mas, mano, eu não tenho grana pra comprar 
aquilo, o estado não me dá. Então, fica só no campo das ideias né, 
não dá pra levar pra outro campo das práticas. É muito lindo lá no 
papel, a comunidade, a sociedade olha e “nossa que legal, tão 
fazendo!”, mas pra incorporar ela pro nosso dia a dia é meio difícil, 
meio delicado. Deveria haver mais oportunidade. E sei lá por faltar 
tempo também às vezes a gente fica meio desanimado né, tem o 
lance da desmotivação também. Salário já não ajuda, nosso salário 
não acompanha inflação, então tem todo um lance. Cê fala “ah, eu 
vou fazer isso”, comprar um negócio aqui e aquilo outro, você não é 
reconhecido nem pelo estado mesmo, e até a comunidade que 
deveria dar um apoio, sei lá reconhecer, acaba não reconhecendo 
muito. Vejo muito pai reclamando lá, “ah, você tá passando muita 
lição pro filho”, e você faz só uma sugestão de pesquisa. Não sei se 
tô fugindo um pouco do negócio aí, cara. 
 

Além da imposição estabelecida pelo CMSP, nos interessa os princípios 

retóricos ou discursivos que serão apresentados ao conjunto dos docentes. De 

acordo com análise manifestada nesta investigação, há aproximadamente três 

décadas, os programas governamentais para educação no Brasil, e em nosso 

recorte, no Estado de São Paulo, gradualmente têm implementado políticas 

educacionais alinhadas aos interesses de organismos internacionais como 

Fundo Monetário Internacional, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, e outros. No cerne das publicações destes 

organismos multilaterais do capitalismo no século XXI, desvelam-se as 

preocupações com o persecução e a consolidação do regime capitalista de 

produção. Mais precisamente, no novo milênio, intensifica-se sobremaneira a 

dinâmica de disputa em que as escolas estão inseridas. Os discursos sobre a 

necessidade de uma educação ancorada nos pressupostos da Sociedade do 

Conhecimento/Informação ganha intensidade quando associada às 

transformações da microeletrônica e dos adventos tecnológicos. Desta 
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maneira, fundem-se retóricas que objetivam capturar os indivíduos nesse 

circuito de ajustes e autorresponsabilização. 

Milton:  
Ó, acredito que a secretaria do estado de São Paulo fornece para os 
professores esse site que é o CMSP, a estrutura que ele tem, fornece 
também a sala de informática com computadores que não poderiam 
atender a todos os alunos, mesmo se quisesse não conseguiria, mas 
o acesso está ali e as crianças não procuram porque têm outros 
recursos ou porque não tem interesse. A secretaria também oferece o 
professor monitor que fica dentro da sala de informática para ensinar 
aqueles alunos que não tem capacidade, não tem acesso, enfim, não 
tem internet, mas digamos que o aluno que menos tem acesso, que 
mais precisaria também não tem tempo para estar ali porque estaria 
em outra realidade, em outra necessidade, por exemplo indo vender 
água no farol por não ter outra conta de recurso, de renda familiar. 
 

Ainda para Milton, o CMSP, a sala de informática e o professor que atua 

no Proatec38 são aparentemente objeto de dispêndios supérfluos. Pelo seu 

relato, evidencia-se a falta de interesse dos estudantes no desenvolvimento de 

suas aprendizagens no contexto da escola pública. 

5.8. As TDIC e a repercussão no trabalho docente 

Sobre os impactos da disseminação das TDIC, Paula afirma:  

 
Olha, eu uso celular pra tudo, eu mesmo elaboro aula no celular, né? 
Eu acho que é bom sim, e na sala de aula eu acharia legal o aluno 
utilizar celular. Por exemplo, nas minhas aulas, eu acharia legal se a 
escola disponibilizasse internet, acharia legal, mas é um pouquinho 
complicado porque o aluno sempre quer. Lá na Fundação Casa, 
mesmo a sala de informática foi barrada, né, porque eles, de vez em 
quando, vão lá falar pros meninos: “se vocês se comportarem, a 
gente deixa vocês mexer na sala de informática”. É isso que eles 
fazem. É só pra estudar, fazer isso, isso e isso. E tem outra coisa que 
não tem nada a ver com a matéria, né. Então, é um pouquinho 
complicado, mas eu sou a favor sim. Eu acho que daria certo, a não 
ser que o aluno, às vezes, dá uma fugidinha do conteúdo e vai 
pesquisar outras coisas. 
 

Ricardo, por sua vez, expressa: 

 
Então, tô de Proatec mesmo, com Proatec tenho algumas formações 
mas muito superficiais, porque a minha função lá é ajudar o menino a 
entrar no centro de mídias, ensinar ele como enviar as atividades pelo 
Classroom, como pesquisar, recuperar senha, ajudar ele a instalar 
aplicativo no celular. 

                                            
38 Projeto de professores de Apoio à Tecnologia. Para mais informações: 

https://www.educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-novos-
professores/ 

 

https://www.educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-novos-professores/
https://www.educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-novos-professores/
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Para Milton: 

Acredito que sim e não. Sim, por quê? Porque a tecnologia tem uma 
gama de possibilidades quase que infinita. Então, o que a tecnologia 
poderia oferecer para jogos de aprendizagem para realidade 3D, para 
fontes de pesquisa, formulação de imagens de mapas, enfim, a 
tecnologia tem quase que uma infinidade de elementos. Porém, por 
outro lado, nós temos uma juventude que não vê os mesmos 
interesses dos professores em relação aos mesmos materiais de 
pesquisa e vêm de um modo precário, supérfluo, o ensino. Então eles 
fazem tudo com a internet, menos estudar. E quando eu digo “eles” 
eu estou generalizando, mas eu sei que existem exceções e quando 
eu digo “tudo” também tô generalizando, porque eu também sei que 
existem exceções, têm aqueles que hora vai brincar e ora vão 
estudar, mas a grande maioria quando tem acesso a jogos, a internet, 
a informática em geral, é para diversão, é para entretenimento. 
 

O reconhecimento da presença das TDIC, no atual contexto, é visto, na 

condição do docente que atua com jovens em situação de privação de 

liberdade, como uma possibilidade de lazer e barganha dos estudantes. Ou 

seja, amplifica a condição de excluído do aprendiz nessa condição. Ao passo 

que, no relato do segundo participante, temos a posição do docente que se 

desdobra em suas atribuições, cabendo-lhe o trabalho de monitoria designado 

pelo Proatec. Para o professor Milton, a falta de interesse da quase totalidade 

dos estudantes faz com que não se desenvolva qualquer tipo de aprendizagem 

mediante o uso das TDIC. Embora manifeste sua generalização sobre os 

discentes, o professor mais uma vez manifesta sua opinião sobre o 

desinteresse pela educação e, ao mesmo tempo, afirma que os estudantes 

jogam e se divertem com as TDIC. Esse posicionamento evidencia a 

contradição de seu julgamento sobre a posse de artefatos tecnológicos digitais. 

Elisa assinala: 
Mas pode melhorar. Eu tenho aproveitado bastante, sempre um 
conteúdo, de uma plataforma ou outra. Tenho aproveitado da EFAP, 
esses cursinhos online, tenho aproveitado as aulas do professor 
Antônio Russo, eu tenho me enriquecido disso. Mas tem como 
melhorar sim, só não sei te falar o quê, porque eu e o digital... é 
terrível o negócio. Mas eu tenho melhorado bastante. 
 

Vê-se novamente o processo de ampliação do papel das escolas, ao 

mesmo tempo, há uma espécie de desmembramento das atribuições docentes, 

atuando muitas vezes em situação de precariedade e não conseguindo 

compreender a totalidade das relações em que estão enredados.  Portanto, há 

fenômenos de alienação das condições materiais com a extrema reprodução 
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de discursos e retóricas que naturalizam tais contradições da sociedade de 

classes no novo milênio. 
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6. Achados da escuta. 

A condição docente nos últimos anos vem sofrendo uma série de 

tentativas de transformação, tanto em relação à elaboração de novas normas 

curriculares que objetivam adequar o cotidiano do trabalho docente aos 

interesses da atual conjuntura da reprodução das forças capitalistas, bem como 

ao desenvolvimento e à intensa disseminação das TDIC que invadem os 

espaços escolares.  

A análise das entrevistas individuais foi conduzida com os marcadores 

expostos no quadro 10. Deste modo, o leitor encontrará na sequência seções 

que abordam o contexto do ensino de Geografia nas escolas públicas 

paulistas. Entender as possíveis reverberações das transformações do trabalho 

docente estabelecidas nos últimos anos perpassa a relação com a formação, 

os programas curriculares e a presença das TDIC nas escolas. Assim, 

estabelece-se a seguinte divisão: 

 

 Contexto histórico da formação inicial e possíveis relações com as 

TDIC e o programa curricular SPFE;  

 Ensino de Geografia e suas relações com as TDIC na escola 

pública;  

 Pandemia e a imposição do CMSP;  

 Implicações no contexto escolar da disseminação em larga escala 

das TDIC. 

6.1. A formação docente e suas relações com as TDIC no contexto do 

Programa SPFE 

 

A contextualização dos processos formativos dos professores de 

Geografia surge a fim de reconhecer o panorama em que se situa o trabalho 

docente em relação a este componente curricular durante os últimos dez anos. 

Três participantes apresentaram situações similares em relação às 

condições profissionais quando iniciaram suas formações como professores de 

Geografia. Os depoimentos apresentam um cenário de prestação de serviços 

no contexto anterior ao início da formação inicial. Esse cenário apresenta as 

circunstâncias em que se encontrava grande parte da população brasileira. 
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Como salientamos, o fenômeno contemporâneo de reprodução capitalista na 

passagem do século XX para o novo milênio impôs profundas transformações 

nas relações trabalhistas. Essa forma de relação assenta-se na necessidade 

de expropriação mais acentuada da mais-valia. Concomitantemente, são 

difundidos os discursos derivantes da Sociedade do Conhecimento/Informação 

como estágio atual das condições sociais. 

Tal constatação engendra o aumento da força de trabalho em atividades 

sem anteparo da legislação laboral. Quando identificamos que os participantes 

desenvolveram atividades do setor terciário das atividades econômicas, é 

possível compreender que a conjuntura relacionada ao regime de acumulação 

flexível atravessa o conjunto de todo o tecido social. Temos, portanto, os 

desdobramentos de condições precárias no mercado de trabalho, algo que, por 

sua vez, constitui uma interface dos discursos que manifestam a necessidade 

da constante formação para se adaptar às crises do mundo contemporâneo.  

Quando identificado o interesse no trabalho docente, conclui-se que ele 

opera como possibilidade de viabilizar melhores condições de reprodução 

material. Portanto, a formação inicial é ressaltada no âmbito dessa conjuntura 

que abordamos no capítulo 2.  

A formação inicial dos docentes participantes demonstra que apenas um 

destes cursou universidade pública. Os demais tiveram suas formações 

realizadas em universidades privadas. Como verificado na própria análise dos 

dados, esse contexto é um dos desdobramentos da abertura do segmento de 

ensino superior aos interesses do capital privado durante o regime militar. Os 

interesses econômicos do setor privado nos anos 1970 se consolidam nesse 

contexto e, ao verificarem na educação uma fonte de receitas, investem desde 

então na abertura de universidades.  

Verifica-se, na passagem dos anos 1960 para os anos 1970, a 

intensificação do processo de urbanização brasileiro. Assim, o movimento 

denominado êxodo rural se massificou, resultando diversas problemáticas nos 

espaços urbanos. Uma face dessa questão reside na falta de interesse estatal 

na absorção desta população em diversos âmbitos. No quesito educacional, 

constata-se que os segmentos privados atuam em esferas que invadem o 

âmbito da ação pública, e assim, aumentam sua oferta e oferecem uma 

formação a preços acessíveis à classe trabalhadora interessada em cursá-las. 
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Em se tratando especificamente da formação inicial de duas 

participantes, Paula e Elisa, houve a combinação entre o currículo de sua 

formação inicial e o currículo produzido e implementado pela SEDUC/SP. 

Demonstra-se, portanto, que algumas universidades estão absorvendo mais 

rapidamente as normas dos componentes curriculares escolares no âmbito do 

Estado de São Paulo. 

A docência dessas entrevistadas começou pelas escolas públicas 

estaduais. Manifestam terem ocupado posições no quadro do magistério do 

Estado de São Paulo, com exceção de um participante que também leciona em 

escola de ensino fundamental do município de Guarulhos.  

Para três dos quatro entrevistados, o trabalho docente em inicio de 

carreira profissional se estabeleceu na condição de regime diferenciado, 

classificado como “categoria O”. Este enquadramento funcional proposto desde 

ano de 2009 requer a elaboração de um contrato temporário dos profissionais, 

sem a garantia dos direitos conquistados pela categoria dos professores ao 

longo dos anos. Essa situação expõe o corpo docente à precarização expõe os 

mesmos a um regime de contratação temporária, bem como à situação sem 

garantia de aulas, uma vez que são professores “eventuais”. Identifica-se que 

esta forma de inserção profissional do quadro do magistério estadual 

demonstra a maneira como a gestão pública reformulou o acesso ao trabalho 

dos professores. 

Por meio de um discurso reformador no âmbito do Estado e da 
educação, os princípios da NGP foram se impondo na orientação das 
políticas públicas traduzidos em normas, procedimentos 
administrativos e em práticas que foram transformando valores e 
identidades não só entre profissionais que atuam no serviço público, 
mas, sobretudo, entre os usuários desses serviços. (OLIVEIRA. 2021, 
p. 260).  

 
As normas derivadas da modalidade NGP instituem uma reorganização 

do modelo de contratação de professores. Esta alteração precariza o trabalho 

docente, uma vez que modifica a condição destes docentes e transforma até 

mesmo suas identidades e condições de trabalho cotidiano.  

Percebe-se que a relação entre a formação docente e as TDIC é 

abordada de maneira instrumental e superficial nos relatos apresentados. 

Quando tratado especificamente no contexto inicial, observou-se incipiente 
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abordagem em relação aos artefatos tecnológicos digitais. Quando muito, uma 

professora trouxe em seu relato uma associação direta com a cartografia. 

Portanto, na maior parte dos casos, é possível identificar a inexistência da 

abordagem desta questão dentro de um contexto emergencial. Quando se 

referem às possíveis formações por parte da SEDUC/SP, manifesta-se 

sobretudo o contexto pandêmico. A este respeito, trataremos na seção 6.3. a 

pandemia e a imposição do CMSP. 

6.2. O ensino de Geografia e suas relações com as TDIC na escola pública 
paulista. 

A relevância do ensino de Geografia nas escolas públicas paulistas 

dentro de um contexto marcado pela extrema disseminação das TDIC constitui 

um objeto fulcral nesta investigação. A partir da contribuição dos entrevistados, 

ela aponta para a ausência da identificação da totalidade dos processos sociais 

que irão certamente irromper nas salas de aula com suas problemáticas 

correspondentes. 

Duas participantes de nossa investigação já atuaram na docência na 

Fundação Casa, instituição estadual responsável pelo encarceramento de 

jovens. Seus relatos demonstram a problemática massiva de inúmeros jovens 

presos que não dispõem de condições sociais e que, por diversas 

circunstâncias, estão apartados do convívio social. 

Emerge nesse cenário a carência de explicações em torno dos 

problemas sociais dos quais as escolas são parte. Naturalmente, atribui-se ao 

Estado a função de instituição responsável por solucionar as diversas 

contradições observadas no contexto escolar. Tal concepção demonstra, como 

já salientamos, a compreensão deficitária em relação à totalidade dos 

processos sociais cujo Estado desempenha com uma generosa dose de 

protagonismo. 

Destaca-se aqui a concepção de reprodutibilidade e contenção social 

como noção de comportamento, de modo que os estudantes venham a 

alcançar o sucesso profissional. Em diversas passagens das entrevistas 

coletadas, manifesta-se o comportamento desinteressado dos jovens, dentro 

de um fenômeno que, por sua vez, demonstra a inexistência da compreensão 

do contexto em sua totalidade. 
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À exceção de apenas um posicionamento, o currículo do ensino de 

Geografia se afirma como material adequado ao trabalho docente. É 

perceptível a leitura que localiza a escola e os processos escolares como 

indutores que poderiam desencadear transformações na sociedade como um 

todo. Em diversas passagens, insinua-se uma “imagem” dos jovens 

desinteressados, cabendo-lhes exclusivamente a responsabilidade pelo 

interesse na transformação de suas vidas. Tal visão demonstra, por um lado, a 

absorção da noção de que a escola deve operar tais transformações e, por 

outro, a simplória compreensão das contradições instauradas no tecido social e 

o lugar comum do que se considera um “bom aluno”. 

Em suma, o ensino é assimilado tal como o currículo se delineia e se 

oferece. A consolidação da implementação do programa curricular SPFE e sua 

consolidação cumprem o papel de nortear o trabalho docente. Sendo um 

modelo de concepção do ensino, transmite-se como suporte aos professores 

que o absorvem sem conseguir distinguir seus fundamentos e concepções. 

Sobre o ensino de Geografia e a relação com as TDIC no âmbito da 

educação pública paulista, a questão da pandemia é ineludível. Reconhecemos 

tal circunstância extraordinária, uma vez que a realização dessa pesquisa, bem 

das entrevistas, realizaram-se no contexto de isolamento social. Portanto, em 

muitas passagens, a inadvertida associação entre usos das TDIC no ensino 

está associada à pandemia. 

Não obstante, nossa análise revela que a precipitada associação das 

TDIC com a internet remete aos usos apenas dentro do contexto web. Os 

depoentes relatam dificuldades no usos das TDIC perante o contexto de 

pandêmico e ressaltam amiúde as possibilidades de sua utilização com sites e 

outros aplicativos. Em outras palavras, identificam que as TDIC poderiam 

auxiliar no trabalho docente em pesquisas e fruição de alguns programas mas, 

via de regra, se associa rapidamente a web. 

 

 

6.3. A pandemia e o pandemônio da imposição do CMSP. 
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Como já citado, o percurso desta investigação se deu no contexto 

pandêmico, pautado pelo isolamento social. Ao longo desse processo, o 

Governo do Estado de São Paulo instituiu o CMSP como um dos instrumentos 

de ensino para suprir as limitações impostas por uma situação extraordinária. 

Os entrevistados amiúde mencionam o CMSP durante o regime de 

isolamento social. Quando abordados sobre esse programa educacional, os 

docentes, em sua maioria, manifestam as desigualdades sociais e de 

aprendizagem a que os jovens estão fadados. Declaram, oportunamente, as 

dificuldades de acesso que os estudantes encaram em seu cotidiano escolar.  

Em dois relatos coletados, é patente a aprovação do programa. Tanto a 

professora Elisa quanto o professor Milton expressam o aspecto positivo desta 

iniciativa da SEDUC/SP. Tais professores apontam para as possíveis 

potencialidades proporcionadas pelo centro de mídias. Note-se, porém, que em 

nenhum depoimento os entrevistados chegam a abordar a interferência deste 

programa em sua atuação docente. Pelo contrário, em alguns trechos reforça-

se o fundamento formativo de apoio das aulas com os vídeos disponibilizados.  

Cabe lembrar que CMSP institui-se como a plataforma a que totalidade 

dos docentes deverão acessar para dar continuidade às atividades 

educacionais. Contudo, nenhum dos entrevistados acusa a vigilância docente 

estabelecida com a imposição do CMSP.  

6.4. Implicações no contexto escolar da disseminação em larga escala 

das TDIC. 

 

Os participantes atestam que o uso das TDIC nas escolas poderia 

contribuir para o ensino de Geografia. Relata-se, nos depoimentos, que com 

algumas ressalvas os usos destes artefatos serviriam comodamente ao 

desenvolvimento das aulas. 

O depoimento de Milton atesta a necessidade de normatização do uso 

das TDIC para que ele não desvie, tal como apontado, para “outros interesses” 

por parte dos estudantes.  

A professora Paula ressalta a positividade os usos das TDIC no contexto 

educacional e manifesta a proibição de sua utilização na Fundação Casa. Tal 

excerto reveste-se de relevância, pois demonstra a forma como o Estado 
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procede em relação à juventude encarcerada. Ela exprime a possibilidade de 

usos distintos destas tecnologias, e admite sua importância no processo de 

aprendizado. 

Ricardo, por sua vez, à ocasião da entrevista, encontrava-se na 

condição monitor do Proatec, desenvolvendo atividades triviais, ou seja, desde 

alguns usos de aplicativos, passando pela necessidade de elaboração e 

resgate de senhas, até a recepção de trabalhos pelos estudantes. 

Elisa expõe suas dificuldades, mas afirma que tem se aperfeiçoado 

vendo os programas gravados e disponibilizados pela plataforma CMSP. 

Assinala que tem superado algumas dificuldades e que melhorou seu contato 

com estes artefatos. 

Interessante notar que, parte das diversas transformações pelas quais a 

docência vem passando nos últimos anos, via de regra, se relaciona à 

disseminação em grande escala das TDIC e seus vínculos com a internet. Num 

outro extremo, observa-se a alteração de normas dos componentes 

curriculares que, por sua vez, constitui um dos desdobramentos das 

transformações do ensino no atual contexto. Logo, verifica-se cabalmente que 

as transformações das bases produtivas engendram mudanças nas práticas 

docentes.  
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7. Considerações finais  

Compreendemos que a presença das TIC e TDIC e sua vertiginosa 

disseminação no tecido social alteraram profundamente os processos de 

ensino e aprendizagem nas escolas públicas. Entretanto, procuramos também 

identificar as bases conceituais e suas concepções com as quais o trabalho 

docente opera na interface, ou seja, os efeitos da chegada dos artefatos 

tecnológicos sobre as unidades escolares.  

A fim de dar conta do escopo proposto, buscou-se compreender também 

o processo de mudança do trabalho docente através da implantação de normas 

curriculares e apostilas concebidas pela SEDUC/SP no âmbito do programa 

SPFE, implementado ao fim da primeira década do século XXI. 

Enfatizamos que esta investigação abrange as relações entre o trabalho 

docente dos professores licenciados em Geografia e suas relações entre o 

currículo prescrito pela SEDUC/SP e o processo de disseminação das TIC e 

TDIC no contexto escolar. A fim de identificar os vínculos produzidos em tais 

dinâmicas, entrevistamos quatro professores de Geografia circunscritos à uma 

atuação docente no município de Itaquaquecetuba.  

Desde fins do último século, observou-se a proliferação de diversas 

medidas que objetivaram o enquadramento do trabalho docente. Não que tais 

mecanismos fossem uma novidade, mas os desdobramentos das políticas 

públicas alinharam-se aos interesses dos discursos que manifestavam a 

reorganização do tecido social que preconizavam a necessidade superação do 

modo de regulação denominado fordismo e suas políticas de defesas sociais – 

o Estado de bem estar social. 

Ao longo dos anos, a SEDUC/SP passou a organizar diretrizes que 

objetivaram normatizar o trabalho dos professores. É neste contexto que se 

institui o programa curricular SPFE, responsável por impor um percurso do 

trabalho docente com a finalidade de uniformizar práticas no âmbito da escola 

pública nos primeiros anos do século XXI  

Identifica-se, portanto, o movimento que contemplou as escolas públicas 

paulistas na disseminação dos programas curriculares no último decênio. 
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Como já realçado, por parte da SEDUC/SP, implementou-se o programa 

curricular com o SPFE e, em seu interior, prevalecia a manifestação do 

discurso de superação das lógicas consolidadas no interior do tecido social, 

fenômeno identificado como fordismo. 

Esse procedimento buscou unificar os discursos formativos de modo a 

consolidar uma retórica uníssona implacável, alinhada à sociedade com seus 

contornos contemporâneos inerentes ao modo de reprodução capitalista. 

Identificamos que, através da transmissão de expressões externas às escolas 

públicas, objetivou-se apresentar os “novos tempos” das relações sociais. 

Primeiro, em muitos países houve recentemente um movimento de 
extensão do mercado a novas áreas da vida social: setores como 
educação, a assistência médica e as artes foram obrigados a 
reestruturar e a reconceituar suas atividades como produção e 
marketing de bens de consumidores (URRY, 1987). Tais mudanças 
afetam profundamente as atividades, as relações sociais e as 
identidades sociais e profissionais das pessoas que trabalham em 
tais setores. Grande parte de seu impacto diz respeito a mudanças 
nas práticas discursivas, isto é, mudanças na linguagem. Por 
exemplo, na educação, as pessoas encontram-se sob pressão para 
se envolver com novas atividades que são definidas em grande parte 
por novas práticas discursivas (como marketing) e para adotar novas 
práticas discursivas em atividades existentes (como o ensino). Isso 
inclui ‘relexicalizações’ de atividades e relações – por exemplo, a 
relexicalização dos aprendizes como ‘consumidores’ ou ‘clientes’, de 
cursos como ‘pacotes’ ou ‘produtos’. Isso inclui também uma 
reestruturação mais sutil das práticas discursivas da educação – os 
tipos de discurso (gêneros, estilos, etc.) que aí são usados – e a 
‘colonização’ da educação por tipos de discursos exteriores, incluindo 
os da publicidade, os da administração e os da terapia. 
(FAIRCLOUGH, 2016. p.25). 

A esse respeito, tal como explicitado ao longo desta investigação, houve 

o resgate de terminologias externas aos processos educativos que, uma vez 

colonizados – ou transplantados dos espaços empresariais – operaram na 

dimensão do bem público, nesse caso na escola pública paulista.   

Esses processos atuam no tensionamento cotidiano em que os docentes 

estão inseridos. As condições diárias são permeadas por situações de 

sujeição, submissão ou encontram resistências nas mais diversas práticas. 

Tais processos verificam-se pelos ciclos de imposição verificados nos últimos 

anos pelo programa curricular analisado no âmbito do Estado de São Paulo e 

que, por sua vez, visaram enquadrar o trabalho docente. 
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Em tempo, este estudo se propôs a identificar o contexto no qual os 

professores de Geografia estão inseridos e suas relações com as tecnologias 

disseminadas no fim do século XX e início do novo milênio. Portanto, 

delimitamos na análise de dados os seguintes marcadores que integram as 

palavras chave centrais neste trabalho: 

 Formação/Faculdade/Universidade; 

 Ensino de Geografia; 

 TDIC/Tecnologias; 

 Escola Pública. 

A escolha por essa ordenação compreendeu a necessidade de 

averiguação, se servindo dos subsídios em Fairclough (2016) e ACD, a fim de 

reconhecer os desdobramentos das problemáticas já manifestadas nesse 

trabalho. 

Identificamos na formação inicial dos docentes entrevistados a atual 

configuração de crescimento de universidades privadas. Neste aspecto, três 

participantes afirmaram que sua formação foi integralmente realizada em 

centros privados. Numa consulta aos sites39 das duas faculdades mencionadas 

nas entrevistas, encontramos o percurso programático para licenciados ao 

ensino de Geografia.  

As informações em relação à fundação da Unopar remontam ao início da 

década de 1970, na cidade de Londrina/PR. Em relação ao curso de formação 

de professores de Geografia – licenciatura –, apresenta a modalidade de 

ensino a distância (EaD), cumprindo a totalidade da carga horária de 3.220 

horas realizadas a distância ou de forma semipresencial. No percurso 

semipresencial, determina-se a necessidade de ida aos polos de ensino para 

assistir as teleaulas oferecidas. Além da disponibilidade das teleaulas, os 

                                            
39 https://www.unopar.com.br/ Acesso em: 20 de maio de 2022. 
https://fig.br/site/home/ Acesso em: 20 de maio de 2022. 
https://www.fct.unesp.br/#!/graduacao/geografia/apresentacao/ Acesso em: 20 de maio de 
2022. 

 

https://www.unopar.com.br/
https://fig.br/site/home/
https://www.fct.unesp.br/#!/graduacao/geografia/apresentacao/


   159 
 

estudantes deverão realizar atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 

A FIG-Unimesp, fundada no ano de 1965 no município de Guarulhos/SP, 

oferece o percurso de segunda licenciatura em Geografia de forma híbrida e 

presencial ao longo de 12 meses, cumprindo com uma carga horária total de 

920 horas.  

Como já evidenciamos, houve um enorme crescimento de instituições de 

ensino superior privadas durante o regime militar. Nota-se hoje uma oferta de 

formação em regime híbrido ou a distância. Tal constatação demonstra a 

centralidade que as TDIC, associadas a internet, assumem nos dias de hoje. 

O docente Milton afirma ter se formado na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), no campus localizado na cidade de 

Presidente Prudente, interior de São Paulo. O programa curricular apresenta 

tanto a formação em bacharelado e quanto em licenciatura. Em relação à 

licenciatura, é necessário cumprir 216 créditos com total de 3.240 horas na 

modalidade presencial. 

A partir do processo de escuta da docente Paula, identificamos que, no 

âmbito de sua formação, o currículo apresentado pela SEDUC/SP serviu de 

base para a organização do percurso formativo da docente. Caracteriza-se, 

deste modo, uma articulação e um alinhamento entre as concepções de ensino 

elaboradas por parte do Estado e seu espelhamento no contexto onde se 

formou. 

Para possíveis desdobramentos investigativos futuros, pontuamos 

algumas considerações no que tange aos percursos formativos destes centros 

universitários responsáveis pela formação de professores. Em que medida as 

distintas cargas horárias consolidam uma formação inicial de modo a abranger 

as relações que os docentes experimentam no atual contexto? A presença das 

TDIC é uma tendência contemporânea incontornável. Contudo, os sentidos do 

trabalho docente e suas formações estariam em consonância ao uso delas no 

cotidiano escolar? 

Sobre o ensino de Geografia, constata-se o emprego dos programas 
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curriculares no Estado de São Paulo e sua imposição caracterizada pelo SPFE. 

Este propósito busca consolidar o interesse de cooptação estatal delimitando 

as práticas docentes no plano das escolas públicas. Verifica-se que, através da 

escuta dos professores de Geografia, as implicações deste programa curricular 

buscam encerrar os professores na prescrição de sua práxis, ensejando o 

enquadramento das atividades no circuito fechado, configurado no currículo, no 

ensino e nas avaliações externas de caráter meritocrático. 

Sinalizamos, ainda, que a escolha demonstrada no interior do discurso 

curricular confirma a expressão de um ensino calcado na Sociedade do 

Conhecimento/Informação, cujo objetivo consiste em consolidar o 

estabelecimento da dimensão de superação do Estado de bem-estar social. 

Com a veiculada necessidade premente pela flexibilidade no contexto atual, 

permeia-se o trabalho docente buscando impor o estabelecimento de uma 

subjetividade voltada à superexploração da força de trabalho. Nesse sentido, 

um desdobramento investigativo futuro passível de ser questionado diz respeito 

a qual ensino de Geografia o programa curricular SPFE se presta. 

 Em referência à escuta dos docentes participantes, não se apresentou 

consenso dos docentes ouvidos sobre a aplicação das normas curriculares. 

Verificou-se uma discordância em relação ao ensino de Geografia manifestado, 

bem como ao papel social que a escola pública poderia desempenhar. 

Em relação a presença das TDIC`s e sua interface com o ensino de 

Geografia, identificamos a falta de oportunidades de formação. Convém 

salientar que, ante a disseminação da pandemia do novo coronavírus, 

constatou-se que a SEDUC/SP impôs ao corpo docente estadual o CMSP.  

Reconhecendo que os artefatos tecnológicos se impuseram de maneira 

generalizada nas últimas duas décadas, identifica-se a insuficiência de 

elaborações sobre possíveis conexões entre tais artefatos e o ensino de 

Geografia propriamente dito. Mesmo no contexto pandêmico, demonstrou-se 

que os temas referidos foram abordados de maneira praticista, sem os devidos 

aprofundamentos teóricos metodológicos que pudessem reelaborar práticas 

docentes e didáticas. 
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No interior dos apostilados do ensino de Geografia publicados pela 

SEDUC/SP no âmbito do programa SPFE, o contexto de proliferação das TDIC 

é citado de maneira superficial, embora se reconheça a importância das 

habilidades e competências para a identificação das manifestações espaciais 

dos fenômenos. Novamente, enfatizamos a centralidade conferida à pedagogia 

das competências e, tal como se formulou até aqui, seu viés aparentemente 

predominante na sociedade contemporânea.  

Em relação ao desinteresse por parte dos aprendizes e à resistência 

ante as propostas apresentadas pelos docentes, realçamos que a falta de 

elaboração de propostas com maior concretude não se dá apenas pelo 

equívoco de sua elaboração. Demonstra, por um lado, a preocupação em 

cercear o processo de construção de entendimento da Geografia no município 

de Itaquaquecetuba. A mediação operada pelos docentes tergiversa entre o 

currículo imposto com suas aplicabillidades praticistas e a necessidade de 

preparo para o mercado de trabalho em extrema e complexa transformação, 

aspectos manifestos nos discursos em torno da Sociedade do 

Conhecimento/Informação, pautada no desenvolvimento de competências e 

flexibilidades. 

Esta investigação foi construída durante o período pandêmico. A este 

respeito, verificou-se que, em seu percurso didático, as escolas públicas do 

Estado de São Paulo mantiveram suas atividades na modalidade de ensino 

remoto. A institucionalização do CMSP afeta diretamente o trabalho docente 

nesse contexto. Com transmissões via aplicativo digital desenvolvido através 

de diversas parcerias (objeto importante para investigações futuras), 

professores e estudantes foram obrigados a assistir a vídeos produzidos no 

âmbito do mencionado programa. Novamente, salientamos as implicações em 

relação ao papel social da escola pública. De maneira afanada e impositiva, 

tanto os docentes quanto o corpo discente se submeteram à imposição de uma 

diretriz vertical instaurada pelo programa. Mais uma vez, verificou-se a 

dimensão de reprodutibilidade do trabalho docente que, por sua vez, estando 

enquadrado às imposições das normas dos componentes curriculares do 

ensino de Geografia, atesta uma lógica de reprodução de tarefas sem as 

devidas reflexões e elaborações críticas. 
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Atualmente, constata-se que as TDIC se disseminaram de maneira 

generalizada no tecido social. Suas repercussões podem ser objetos de 

investigações futuras, pontuando seus reflexos em diversos âmbitos e, 

consequentemente, no ambiente escolar.  

No final do século XX, houve uma integração maior e muito mais 
abrangente do sujeito humano à “continuidade constante” de um 
capitalismo 24/7 que sempre foi inerentemente global. Hoje, os 
domínios da comunicação, bem como da produção e circulação de 
informação, operando permanentemente, penetram em todos os 
lugares. O alinhamento temporal do indivíduo com o funcionamento 
dos mercados, em desenvolvimento há dois séculos, tornou 
irrelevantes as distinções entre trabalho e não trabalho, público e 
privado, vida cotidiana e meios institucionais organizados. Sob essas 
condições, continua sem controle a financeirização implacável de 
esferas autônomas de atividade social. O sono é a única barreira que 
resta, a única “condição natural” que subsiste e que o capitalismo não 
conseguiu eliminar. (CRARY, 2016. p.84). 

Com a pandemia do novo coronavírus, tais artefatos tecnológicos 

assumiram o protagonismo na vida de professores e estudantes, sendo 

elementos constituintes indispensáveis em diversos contextos. Contudo, 

algumas reflexões poderão ser esboçadas futuramente no intuito de 

compreender os muitos desdobramentos destes objetos e suas incontestáveis 

consequências sociais.  
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APÊNDICES 

A – Roteiro de Entrevista Semiestruturado 
 

1) Reconhecer quem são os professores que ministram as aulas de 
Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental na escola pública; 

a) Fale-me sobre sua trajetória, onde estudou na sua formação 
básica?  
b) Do que gosta de fazer em seu tempo livre?  
c) Quanto tempo você tem de docência na escola pública e também 
privada (se aplicável)?  
d) Quanto tempo e aonde se formou?  
e) Possui alguma formação de especialização na docência? 
f) Foi oportunizada alguma experiência de formação inicial, ou na 
escola/ diretoria de ensino, que tivesse como tema o uso das TDIC’s e 
as práticas docentes? 

2) Registrar o que os professores assinalam sobre o ensino de Geografia 
nos anos finais do ensino fundamental; 

a) Fale-me sobre o ensino da disciplina de Geografia no ensino 
público. O que você acha, há melhoria ou problemas? Sugestões? 
b) O que você acha do material oferecido?  
c) Observa quais relações entre a Geografia e o estado de São na 
Escola/Currículo Paulista? 

3) Identificar o que os professores falam a respeito das TDIC’s na escola 
pública;  

a) Você nota uma aproximação da Secretaria de Educação do 
Estado de SP sobre a questão das tecnologias digitais? Qual avaliação 
da presença dos smartphones? 
b) Tem conhecimento de experiências com interfaces tecnológicas 
como os smartphones nas aulas de Geografia, ou com outras 
ferramentas como os computadores? 
c) Há contribuições dos usos das TDIC’s no processo de ensino e 
aprendizagem?  

 

4) Como discorrem sobre as correlações entre escola pública, ensino de 
Geografia e as TDIC’s; 

a) Você tem avaliado os impactos da disseminação das TDIC’s entre os 
professores e estudantes? 
b) Durante a pandemia, a Secretaria de Educação instituiu o Centro de 
Mídias, me fale sobre a docência no contexto do CMSP? No pós-pandemia, 
você acha que o CMSP será útil? 
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c) Tem conhecimento da Secretaria de Educação sobre propostas de usos 
das TDIC`s? 

 
B – Transcrição das Entrevistas em Profundidade 
 
Depoimento 1 
 

Alessandro: Eu agradeço, novamente, a sua participação. Se tiver 
alguma pergunta que você não queira responder, você não é obrigada a 
responder nenhuma pergunta, tá? 

 
Paula: Tá bom. (Pausa) 
 
Alessandro: Nenhuma das que você se sentir desconfortável. As 

perguntas vão girar em torno, primeiro, de um aspecto mais pessoal seu. 
Depois, é uma relação entre a questão dos professores do ensino de 
Geografia. 

 
Paula: Sim. (Pausa) 
 
Alessandro: O terceiro aspecto é em relação às tecnologias de 

informação e comunicação, às tecnologias digitais e, por fim, à relação entre a 
escola, o ensino de Geografia e as tecnologias digitais. Pra cada um desses 
temas, temos, aí, quatro ou cinco perguntas. Por isso, eu falei que não demora 
muito.  

Pra iniciar, eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória, 
onde você estudou, o que você fazia quando era criança, essas coisas, essas 
memórias suas. 

 
Paula: Então, eu sou cabeleireira, tenho um salão de cabeleireira. 

Inclusive, eu tô aqui trabalhando, né. (Pausa) Foi passando os anos e eu, como 
cabeleireira, tava cansada de trabalhar final de semana e ainda trabalho, né. 
Sempre gostei da Geografia, desde que eu estudei lá no Ensino Médio, oitavo 
ano. Sempre gostei. (Pausa) Aí, eu falei: “acho que vou fazer uma faculdade”, e 
fiz e tô até hoje. Desde 2015 que eu tô no estado, trabalhando, né. Comecei 
eventuando e meu primeiro contrato foi na Fundação Casa que eu estou até 
hoje. Vai fazer quatro anos que estou trabalhando lá. (Pausa) 

 
Alessandro: Você se formou em 2015. Pode me falar a Universidade? 
 
Paula: Eu fiz na Unopar, fiz a distância. Semipresencial, né. (Pausa) 
 
Alessandro: Sei. O que você gosta de fazer no seu tempo livre?  
 
Paula: Ah, eu não tenho quase tempo livre. (Pausa) Eu só trabalho, né. 

Eu tô aqui no salão de terça a domingo; e segunda-feira, que é a minha folga, 
eu vou pra Fundação dar aula. O tempo livre que eu tenho, eu vou pra igreja, 
né. Então, eu não tenho tempo livre, quase. (Pausa) 
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Alessandro: Uhum. E me diz, a atuação que você faz lá no no. (Pausa) 
Você tá na escola, qual escola é? 

 
Paula: Teresa Birrara. Sou professora de lá. (Pausa) 
 
Alessandro: Ah, o Teresa. Aí, a Escola Teresa te destacou pra ir fazer 

essa formação lá? 
 
Paula: Sim. Na época, eu fiz. Eu fui lá no edital, né, vou falar que umas 

duas vezes tentei entrar na Fundação Casa. (Pausa) Uma vez foi em 2016 que 
eu tentei entrar lá. Só que, aí, fui fazer uma entrevista na época e eles falaram 
que eu não tinha perfil pra trabalhar lá, porque eles olham muito pra aparência, 
olha muito esse tipo de coisa, né. (Pausa) Aí, não passei na entrevista, 
continuei tentando. Tentei várias escolas, aí, depois, quando foi 2018, 2017, se 
não me engano, aí foi que surgiu uma nova oportunidade, foi que eu consegui 
entrar na Fundação. Passei na entrevista e aí já olharam assim pra mim assim, 
“professora nova”, eles olham tudo isso, né. (Pausa) Aí falaram assim pra mim: 
“olha, ficaram meio com medo por causa dos meninos, assim questão de 
respeito, de postura dentro da sala de aula”. (Pausa) .Graças a Deus, deu tudo 
certo e hoje em dia eu consigo lidar bem com a situação. 

 
Alessandro: Me diz uma coisa, a carga horária lá, como é que 

funciona? 
 
Paula: Tem os horários igual na escola normal, né. Eu tenho doze aulas 

lá. Aí eu dou aula lá na segunda, na quarta e na quinta-feira. (Pausa) 
 
Alessandro: É o mesmo regime? É o mesmo regime da Secretaria da 

Educação? 
 
Paula : Sim.  
 
Alessandro: Ah, tá. Beleza. Você tá na educação desde 2015, né?  
 
Paula: Sim.  
 
Alessandro: E na Fundação Casa desde 2016, destacada pelo 

Armando. Então, você se formou em 2015?  
 
Paula: Não. Eu comecei a faculdade e na época a gente podia já 

começar a fazer a faculdade, já podia pegar aula, né. Aí, eu comecei já a 
trabalhar. (Pausa) 

 
Alessandro. Tá bom. Na docência, você fez algum outro curso de 

especialização? 
 
Paula: Não, eu só fiz a faculdade mesmo. Não fiz outra. Até porque 

aconteceram algumas coisas comigo, particular e questão financeira, (Pausa), 
e eu fiquei um pouquinho com medo de entrar em outra dívida, mas, no meio 
do ano agora, eu quero fazer uma outra faculdade, se Deus quiser. (Pausa) 

 



   179 
 

Alessandro: Nesse sentido, a formação profissional que vai capacitando 
né, muito né. O dia a dia do trabalho docente, né. 

 
Paula: É verdade. (Pausa) 
 
Alessandro: Então, na sua faculdade, as matérias que você discutiu, 

mesmo sendo online, semipresencial, teve algumas discussões sobre as 
tecnologias digitais? 

 
Paula: Na época, não enfatizou tanto o tema, não. (Pausa) 
 
Alessandro: Não. 
 
Paula: Na época que eu fiz não, a não ser a parte de cartografia, mas 

não aprofundou muito, não. 
 
Alessandro: O que você acha do ensino de Geografia nas escolas 

públicas? Se você acha que há melhorias, que há problemas, qual a sua 
opinião sobre o ensino de Geografia? 

 
Paula: Olha, eu gosto muito de Geografia, né. Por isso que eu resolvi 

fazer a faculdade de Geografia e História. Eu gosto muito e quando eu entrei 
no estado eu vi que o aluno... (Pausa) eu tinha muita vontade de explicar a 
matéria, porque no tempo que eu estudava eu gostava muito, né. Tinha muita 
vontade de explicar. (Pausa) Quando eu cheguei dentro da sala de aula eu me 
debati que eles não gostam de estudar, né, não gostam. Mas tem aqueles 
alunos que gostam de aprender. Aí eu falei: “meu, como que eu vou explicar?”. 
Chamar atenção de uma sala de quarenta alunos pra mim explicar uma 
matéria, porque eles não dá atenção. (Pausa) Aí fui dar atenção pra aqueles 
que queriam aprender, né. Na Fundação Casa, eu aprendi muito lá, porque lá 
eu trabalho no projeto. É uma aula mais lúdica que eles exigem, muita aula 
lúdica lá, né. Eu levo o globo, eu planejo aula, levo mapa, que eles gostam 
muito. Sempre dou um jeitinho de fazer eles aprender mais de forma lúdica, né. 
Lá não tem como você trabalhar texto, o aluno não quer ler, ele não quer saber 
disso, ele quer saber de uma coisa mais lúdica. Então, eu trabalho muito isso lá 
na Fundação Casa. Inclusive, essa semana mesmo eu vou trabalhar com eles 
essa parte de tecnologia né, sexto ano, sétimo ano, que lá é muito sala seriado 
e eu vou trabalhar com eles sobre a cartografia moderna tudo. Eu trouxe, aqui 
pra eles, as imagens por satélite, tudo bonitinho, mas eles não têm acesso a 
internet lá, não pode ter né, estão privados de liberdade. (Pausa) Aí o que que 
eu fiz, peguei lá o nome do bairro deles, eu mesmo peguei fotos dos bairros 
deles, da rua e vou levar pra eles tá trabalhando, tentar fazer cartaz lá, eu vou 
colocar o nome da comunidade deles e dessa forma eles aprender né. Igual 
aqui fora que é diferente, aqui eles têm o celular, ia pra sala de informática da 
escola, seria muito mais fácil, né. Mas lá é diferente. Lá eu tenho que levar pra 
eles. 

 
Alessandro: Ainda falando sobre a relação do ensino de Geografia na 

escola, os materiais que nós temos acesso enquanto professores, qual a sua 
opinião sobre eles? O que você pensa?  
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Paula: Os materiais são bons, tudo, mas colocar em prática que é um 
pouquinho mais difícil, né. A intenção é boa e tudo, mas colocar em prática que 
é um pouquinho difícil. (Pausa) 

 
Alessandro: E o que você acha da relação entre a Geografia que a 

gente aprendeu na universidade e o currículo paulista São Paulo Faz Escola? 
 
Paula: Olha, o que eu aprendi na faculdade e o que eu leciono hoje é o 

que eu aprendi lá na faculdade. (Pausa) Eu lembro que eu lembrava de quando 
estudava. Lá, eu aprendi isso na escola, eu aprendi isso na escola e eu tipo o 
que eu aprendi na faculdade no currículo paulista tudo bate, tudo bonitinho. As 
lembranças que eu tenho tanto da faculdade, como no tempo que eu estudava, 
com o que eu leciono hoje bate sim. 

 
Alessandro: Então há um alinhamento no currículo, curso e material 

curricular. Você percebe alguma aproximação da Secretaria de Ensino do 
estado de São Paulo sobre as questões das tecnologias digitais, algum curso? 
Eles falam alguma coisa sobre questão do celular por exemplo? Ou se você já 
ouviu?  

 
Paula: Olha, você falou uma coisa aí... (Pausa) Eu tive que aprender, 

nessa época de pandemia, mexer com tecnologia. Olha, vou falar uma coisa 
pra você, sofri. Porque eu não tinha, né... (Pausa) ainda não tenho computador, 
não tenho, eu aí tive que aprender a fazer tudo no celular. Somente lá na 
Fundação Casa, que lá era roteiros. Tinha os estudos que eu tinha que fazer 
no Word, fazer tudo bonitinho, aí não podia ser muita página, tinha que ser o 
Arial 11, aí tive que aprender. Força, porque eles exigiam muito, né, diferente 
do Classroom, né, Google Sala de Aula, que pode postar um vídeo, você pode 
fazer aquelas enquetes lá no Forms com esses alunos. Tudo mais simples. 
Então, a tecnologia que tive que aprender à força esses tempos atrás, ainda 
sem notebook e pelo celular com a memória de 32gb que já não tem mais 
nada, né, de gigas. Tô pra comprar outro, desde o ano passado. Às vezes, até 
trava o celular. (Pausa) 

 
Alessandro: Eu imagino, nossa. Agora imagina olharmos pra trás nesse 

sentido e ver o quanto a gente aprendeu nesse processo todo também, né. 
Paula: Sim. 
 
Alessandro: Continuando nessa pegada, você tem conhecimento de 

usos das tecnologias como celulares, outras ferramentas, os computadores em 
aula? Isso na pré-pandemia, antes da pandemia. 

 
Paula: Antes da pandemia? Sim, eu utilizava sim. 
 
Alessandro: Uhum. Me explica um pouco como é que você utilizava aí 

nas suas práticas? 
 
Paula: Olha, sempre eu fazia assim: eu levava uns, ficava um dia na 

sala de informática, sempre trabalhava a parte de cartografia, tecnologia de 
mapa, as queimadas na floresta, sempre levava eles pra sala de aula e 
mostrava pra eles como que funcionava o Google Maps, né? (Pausa) O uso 
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das imagens de satélite, como que funcionava tudo pra eles. Então, a gente 
sempre usava, mas assim, eles gostavam, aprendiam e botava sempre em 
prática. 

 
Alessandro: Legal. Então você acha que há contribuições dos usos das 

tecnologias digitais no processo de ensino, de aprendizagem? 
 
Paula: Não entendi. Repete de novo? (Pausa) 
 
Alessandro: Você acha que há contribuições dos usos das tecnologias 

no processo de ensino e aprendizagem? 
 
Paula: Sim.  
 
Alessandro: Qual a sua opinião sobre? 
 
Paula: Eu acho que não somente o governo, que eu não vou nem 

colocar, mas o aluno... (Pausa) ele tem que, de uma forma ou de outra, o 
professor tem que incentivar o aluno a trabalhar tecnologia, somente na sala de 
aula. Nas aulas de Geografia, nossa, é muito bom, né? Pena que o aluno é... 
vamos falar, um pouquinho de preguiça também. (Pausa) O aluno, ele às vezes 
tem preguiça até de pesquisar e de estudar. Seria um bom uso sim pra eles, 
mas, hoje em dia, é um pouquinho mais difícil. Mas sim, eu acho bom sim o 
uso da tecnologia, somente nas aulas de Geografia. 

 
Alessandro: Agora a gente parte para o último eixo. Você, como a 

professora lá da Fundação Casa, o centro de mídias, vocês usaram centro de 
mídias? Os professores não? Como é que se deu isso? Me explica um pouco 
da tua experiência. 

 
Paula: Olha, primeiro tenho que assistir o centro de mídias. Assim, salas 

muito seriadas, então tem alunos do sexto e sétimo ano de todo mundo junto, 
aluno que tá no sexto, no sétimo, no oitavo, Ensino Médio, eles não sabem 
nem ler e nem escrever, né. Então, a realidade de lá é diferente, aluno que 
passou de ano sem saber fazer nada. (Pausa) Então pra gente dar aula lá 
dentro é um pouquinho difícil porque tem aluno que não sabe nada, devia tá na 
primeira série e tá lá no Ensino Médio. Eu peguei um médio esse ano e olha... 
ele devia tá voltando pro sexto ano. Sabe nada. Eu perguntei pro aluno assim, 
dentro da sala de aula no primeiro dia de aula: “fala aí, um nome de um país”, e 
o menino: “Amazonas”. Desse jeito! Eles não tem noção de nada, eles não 
foram pra escola, né? (Pausa) Realmente, muitos lá é de família estruturada, 
não fez questão do menino ir pra escola, então lá é um pouquinho difícil. 
Assim, eu fiz de tudo pra acompanhar eles, mas principalmente nos roteiros. O 
que que eu fazia, um assunto que era pra mim trabalhar um pouquinho, 
aprofundar mais, eu não estudava. Eu só focava aquela parte mais simples e 
perguntas simples que já tava na cara do texto pra eles poderem responder pra 
eles não ficar pensando muito porque eu não estava lá pra explicar. (Pausa) 
Então, eu trabalhei desse jeito com eles. Alessandro, é muito ruim, né? Então, 
a gente tem que, igual uma turma minha lá do sexto ano, tem dois meninos lá 
que tão no sexto ano, o Welington, e tem o menino novo que eu não sei o 
nome dele pra te falar, já é a terceira vez que voltaram pra Fundação Casa, 
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foram pra Cracolândia e tudo, o menino esqueceu o que aprendeu, ele voltou lá 
porque ele esqueceu tudo. 

 
Alessandro: Esqueceu de tudo. 
 
Paula: De ler, escrever, esqueceu tudo. Aí a gente teve que voltar ele 

pra lá, né? Falei: “poxa, trabalhei tanto com ele, ajudei tanto ele...” esqueceu. 
(Pausa) 

 
Alessandro: São questões da vulnerabilidade. Você, enquanto 

professora, você acha que o centro, no pós-pandemia, o que você acha que vai 
ser do centro de mídias?  

 
Paula: Aí, sincero? Sinceramente? Aluno não assiste centro de mídias. 

(Pausa) Aluno não assiste, a minha filha, por exemplo, ela só faz só atividade 
do Classroom, ela não assiste o centro de mídias, pego no pé dela, ela fala que 
é muito maçante 40 e 50 minutos só falando, é muito cansativo. Eles reclamam 
muito e eles falam que não vão assistir. Por mais que a gente fala, pega no pé 
do aluno, manda mensagem, “olha, assiste o centro de mídias que tem lá as 
perguntinhas que a gente vai pegar lá e colocar nota pra vocês” e eles não 
fazem. Eu acho que não vai dar muito certo. O ensino remoto que o governo 
dá. Já pensou nisso, vamos ser sincero, é de ter aula a distância eu acho que 
não dá certo, já tenho a prova de que não vai dar certo mesmo. Eu não vou 
falar que 10% tá fazendo atividade, tiro pelo ano passado, tá? Eu tenho uma 
turminha no Norma Gomes, de eletiva, até que tem bastante aluno, mas vou 
falar que uma sala tem quarenta alunos só dez entregam alguma coisa. 
(Pausa) Cê entendeu? Aí eu falo assiste o centro de mídias, aí eu moro aqui 
perto do Armando, moro perto do Norma e, às vezes, a gente encontra pai, 
encontra aluno, pega pé, mas não resolve. 

 
Alessandro: Não vai. 
 
Paula: Não vai funcionar. A não ser que tenha ATPC, seria até legal né, 

o ATPC da gente e tudo, é até legal, né. Mas questão de Centro de Mídias, 
não. 

 
Alessandro: Tá. Faltam duas questões pra gente encerrar. Então, além 

do centro de mídias, você já ouviu alguma proposta da Secretaria de Educação 
sobre as estratégias de uso das tecnologias? 

 
Paula: Não, ainda não olhei porque eu só tenho a Fundação e é eletiva, 

então eu quase não entro muito no centro de mídias a não ser pra fazer o 
ATPC, né. (Pausa) Então, ainda não. 

 
Alessandro: Pra finalizar, de acordo com todo o seu histórico de vida 

que você apresenta aí, toda essa bagagem profissional também de trabalhar 
na Fundação Casa, porque querendo ou não traz aí uma enriquecedora 
contribuição pro debate da formação dos professores. Além disso tudo, como é 
que você avalia, no seu saber, na sua experiência cotidiana, como vai se dar 
ainda mais os impactos da disseminação dos celulares, smartphones, tanto 
entre professores quanto estudantes? 
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Paula: Olha, eu uso celular pra tudo, eu mesmo elaboro aula no celular, 

né? (Pausa) Eu acho que é bom sim, na sala de aula eu acharia legal o aluno 
utilizar celular. Por exemplo, nas minhas aulas, eu acharia legal se a escola 
disponibilizasse internet, acharia legal, mas é um pouquinho complicado 
porque o aluno sempre quer. Lá na Fundação Casa mesmo a sala de 
informática foi barrada, né, porque eles, de vez em quando, vai lá falar pros 
meninos: “se vocês se comportarem, a gente deixa vocês mexer na sala de 
informática”. É isso que eles fazem. É só pra estudar, fazer isso, isso e isso. E 
tem outra coisa que não tem nada a ver com a matéria, né. Então, é um 
pouquinho complicado, mas eu sou a favor sim. Eu acho que daria certo, a não 
ser que o aluno, às vezes, dá uma fugidinha do conteúdo e vai pesquisar 
outras coisas. 

 
Alessandro: Eu acho que, sobre a entrevista, é isso. 
 

 
Depoimento 2 
 

Entrevista com Ricardo 
 
Alessandro: Primeiramente, como eu disse, eu gostaria de te 

agradecer. Sou professor também, do estado, já há quinze anos. Na verdade, 
essa entrevista é mais pra perceber os seus saberes a partir da sua 
experiência como docente. O título do meu trabalho é Computação do Trabalho 
Docente aos usos dos Smartphones na Escola Pública, né, e eu tenho aqui um 
roteiro de algumas perguntas pra fazer. Se você não se sentir à vontade de 
responder alguma, você não é obrigado, tá entendendo? E você pode falar do 
que você quiser. Podemos iniciar? 

 
Ricardo: Podemos, sim. Bora lá! 
 
Alessandro: Vamos lá, então. Eu tenho um eixo aqui de seis perguntas, 

primeiramente reconhecendo, digamos aí, a identidade dos professores de 
Geografia do Ensino Fundamental da escola pública. Eu queria que você me 
falasse um pouco sobre a sua vida nesse sentido, da sua trajetória, onde 
estudou na sua formação básica? 

 
Ricardo: Bom cara, eu estudei até a quarta série, antiga quarta série do 

Ensino Fundamental onde eu trabalho, inclusive, lá no Armando Silva. Depois, 
eu fui pra uma escola próxima, né, o Olindina, e terminei o ensino médio lá. 
São bem próximas as escolas uma das outras e eu sempre morei na 
comunidade também. Hoje em dia, onde eu trabalho, eu morei lá até meus 
vinte e poucos, vinte e três, vinte e quatro anos. Eu fui nascido e criado ali. 
Conheço a comunidade toda, vizinhança. Hoje em dia, eu dou aula pra filho de 
amigo meu, né? De amigo meu, entende? 

 
Alessandro: Então, você tem toda essa experiência, antes mesmo da 

faculdade, né, na localização ali da escola. 
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Ricardo: Sim, muito próximo. Inclusive, na época, quando eu comecei a 
graduação, tinha um programa da Escola da Família, não sei se você lembra. 
Então, eu, depois de um tempo, consegui a bolsa e dei aula de música numa 
escola já não tão próxima, que é no Jardim Fiorelo, José Barbosa de Araújo, 
aqui do outro lado da passarela do Manoel Feio. E dei aula de música lá na 
Escola da Família, era flauta doce na época, trompete... e era comunidade 
carente, lá bem mais perto, as duas são, né, mas onde eu dei aula de música, 
o negócio era bem punk mesmo. Assim, bem precário, bem difícil. Então, nessa 
escola aí do Fiorelo onde eu dei aula de música, tem um fato curioso, né, 
porque, bem, fica na várzea do Tietê. Então, às vezes, quando o Tietê enchia, 
aquele muro que sustentava a grade da quadra, sabe? Ali ia tanta água pra 
aquela quadra que a molecada nadava ali cara. Loco isso, não?!  

 
Alessandro: Pô, animal. Depois eu vou até usar isso pra falar. É... me 

fala, então, do que você gosta hoje de fazer no seu tempo livre? 
 
Ricardo: Jogar videogame. De vez em quando, eu gosto muito de 

futebol de várzea, tá ligado, daí vou ver os cara jogando. Eu não jogo né, mas 
vou ver os rachas do futebol de várzea, jogo videogame, às vezes, saio com a 
patroa, assisto uns filme. Não dá pra tocar hoje mais porque eu moro em 
apartamento, então o trompete não, a vizinha ia ficar doida, né mano? 

 
Alessandro: Boa. Ah, me diz, quanto tempo você tem de docência na 

escola pública? E se trabalhou na escola privada? 
 
Ricardo: Sempre foi escola pública, desde que me formei cara, me 

formei em 2009, desde então. Desde aí foi como eventual, né? Aí tinha um 
OFA na época, contrato e tal, depois efetivei e fiquei aonde eu tô agora. 

 
Alessandro: E você se formou em 2009. Aonde foi que você se formou? 
 
Ricardo: Fiz na Unimesp, antiga FIG da Vila Rosário, em Guarulhos. 
 
Alessandro: Ah, sei. Boa.  
 
Ricardo: Perto ali na Vila Galvão. 
 
Alessandro: Tá. Depois da sua formação, você fez alguma outra 

especialização? 
 
Ricardo: Não cara, não fiz, não. Porque depois fiquei meio acomodado 

e só os cursos que o estado oferece, híbrido, esse monte de curso que o 
estado põe aí que eu nem lembro o nome mais. 

 
Alessandro: É isso que eu ia te perguntar. Foi oportunizada alguma 

experiência na formação inicial na faculdade ou mesmo na diretoria de ensino 
que se relacionasse à questão das tecnologias digitais, celular e as práticas 
docentes?  

 
Ricardo: Nos últimos tempos, talvez dois anos pra cá, o estado ofereceu 

um curso lá de tecnologia, novas ferramentas, ensino híbrido, né, e as 
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formações do EFAPE Paulo Renato Costa Souza, se não me engano. Acho 
que é esse que forma a gente, né?  

 
Alessandro: Uhum. 
 
Ricardo: Só essas que eu tenho feito. Mas isso de evolução também, 

nem evolução, eu acho que dá essas paradas. 
 
Alessandro: Sim. Vamo pro segundo eixo aqui então, que é registrar 

mais sobre a questão do ensino de geografia. Me fala então, sobre o que você, 
pensando no ensino de geografia no ensino público, se nessa tua experiência 
que você tem aí dez anos, já é um tempão, né? Digamos assim, de experiência 
da docência, se melhorou, se piorou, se você tem sugestões. 

 
Ricardo: Ensino de geografia, que você tá falando? Ou ensino geral? 
 
Alessandro: Isso, ensino de geografia. 
 
Ricardo: Então, de geografia é super importante, cara. Forma o 

moleque para ter uma visão de mundo além do que o conteúdo da geografia 
oferece. E o estado, ele deveria fornecer mais ferramentas pra gente poder 
ampliar mais esse, esse, como é que eu vou dizer pra você mano... É... o 
estado, ele deveria oferecer mais recurso pra gente poder melhorar esse 
ensino, porque nem a gente tinha um preparo pra poder fazer um trabalho legal 
né, falta muita coisa, falta recurso. Tem escola, por exemplo, que não tem 
caixa de som, não tem datashow, não tem computador. A minha escola, hoje, é 
uma exceção, tem um aparato bem legal, mas essa outra que eu trabalhei, 
super carente. É só isso mesmo, o basicão. Acho que se trata de um projeto 
também pra poder, cada vez mais, sucatear a escola pública. 

 
Alessandro: Então, nesse sentido, você percebe que essa diferença 

entre as escolas, você propõe a questão das sugestões de ter todo um aparato, 
né, que possa auxiliar o trabalho docente. 

 
Ricardo: Deveria haver. Inclusive, deveria haver a formação pra gente 

também, né? Porque falta a gente, só falta tempo pra gente fazer algumas 
coisas. Tem o ATPL, mas não é suficiente. Deveria ter uma carga aí pra gente 
poder estudar, pra poder sempre melhorar o ensino porque só livro didático, 
lousa, não supre mais a necessidade que tem aí. Sobretudo por conta de hoje 
os moleques têm acesso a um tanto de ferramenta que a gente não sabe 
orientar e a eles também falta esse conhecimento pra poder utilizar da maneira 
correta. 

 
Alessandro: Legal. Você já tem algumas coisas que você fala que já 

indica até que coisa do meu questionário. 
 
Ricardo: Bacana. 
 
Alessandro: Nesse sentido, o que você acha do material que é 

oferecido aos professores? 
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Ricardo: Acho simples. 
 
Alessandro: Qual a tua opinião? 
 
Ricardo: Simples, sucinto, resumido. Deveria ter um aprofundamento 

melhor, sobretudo na cartografia, que eu confesso que tenho uma certa 
dificuldade em cartografia uma vez que, por exemplo eu, uma particularidade 
minha, eu sou daltônico. Então, alguns mapas de cor, cor quente, cor fria, eu 
trago grande dificuldade. Então, eu tive que procurar mecanismos e 
ferramentas pra poder suprir essa necessidade e tentar incorporar alguns 
mapas que eu desconheço por não enxergar algumas cores e adaptar ele pra 
minha realidade e tentar levar o melhor pro meu aluno. É uma dificuldade que 
eu tive que me virar sozinho na real, né? 

 
Alessandro: Então, seguindo essa linha, sua linha de raciocínio que 

você coloca que tem a ver com a próxima questão, a relação entre a geografia 
e o São Paulo Faz Escola e o Currículo Paulista, você nota que há alguns 
problemas? 

 
Ricardo: Há uma discrepância, às vezes. Às vezes não, quase sempre, 

porque o, por exemplo, o conteúdo do Ensino Médio sobre a globalização, por 
exemplo, é bem superficial. Guerra Fria, por exemplo, as coisas mais atuais, 
guerras agora, quase que não aborda e, se aborda, aborda de uma maneira 
muito rápida, sei lá, acho, deixa eu ver o que mais... Pô, me ajuda aí, que eu 
vou respondendo. 

 
Alessandro: Não, tu que tá me ajudando, meu irmão. Na verdade, cê tá 

falando coisa que já tá aqui na verdade já vai ser as próximas questões. Você 
nota aproximação dentro da SEDUC, da secretaria de educação sobre a 
questão das tecnologias digitais? De uma maneira ou de outra, nesses 
processos, se há formação ou não há, você percebe a presença dos 
smartphones com a molecada, como é que você percebe esse processo? 

 
Ricardo: Então, os meus alunos, é... vamo dizer assim, lá nós temos, 

hoje, 998, 1000 alunos, vai. Talvez, desses mil aí, inclusive, contando com a 
EJA, 40% têm acesso e a posse do smartphone, seja ele de última geração ou 
não, ou do mais simples, do mais velhinho. Mas, a maioria não tem acesso a 
internet. Então, é um aparelho que, muita das vezes, só serve pra ele tirar foto 
e tal e, às vezes, quando vai pra casa, pega o wi-fi do vizinho, o wi-fi da família, 
mas o acesso a internet pra ele poder se locomover, dados móveis quase, são 
poucos que têm, pra pôr o crédito no caso, né? 

 
Alessandro: Sim.  
 
Ricardo: Isso aí eles só usam também pra poder ver rede social, face, 

WhatsApp, e eu vejo, hoje em dia, por essa demanda por conta da pandemia, 
me parece que surgiu um aumento, assim, na busca, enquanto eles fazerem 
pesquisa por conta própria, a gente sugere alguma coisa e eles vão atrás, mas 
por conta da necessidade da pandemia, porque, até então, num outro momento 
atrás aí, não tinha essa necessidade assim. Recomendava uma pesquisa e 
não sabia nem onde procurar e se procurava era só nos sites principais que 
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apareciam, por exemplo, Wikipédia, e aí não tinha um aprofundamento mais na 
pesquisa. Só aplicava ali mesmo e ponto final. Inclusive, eu falava pra eles que 
se quiser ver o Wikipédia, até pode ver, mas não fica só nela não que ela é 
passiva de mudança e nem sempre é confiável. Então, você vai pesquisar 
outras coisas pra poder ampliar o seu conhecimento. Talvez, no primeiro 
momento, pra saber do que se trata o assunto, ela seja uma ferramenta, mas 
pra você aprofundar é bom procurar outras coisas. Essa foi a minha 
recomendação a muitos né, mais no Ensino Médio mesmo. No fundamental, 
eles são muito carentes enquanto a isso. Em teoria, é muito mais aprofundada. 

Alessandro: Você tem conhecimento de experiências de usos de 
interfaces tecnológicas nas aulas de geografia? Ou mesmo os computadores? 

 
Ricardo: Nas minhas aulas? De maneira geral? 
 
Alessandro: Não, de maneira geral. 
 
Ricardo: Meus colegas também é xerox, livro didático e uma sugestão 

de pesquisa em alguns sites. A gente vai lá, às vezes, até coloca umas 
indicações, Brasil Escola, Uol, pra poder melhorar assim, sabe, mas sempre 
eles vão na Wikipédia que é o primeiro que aparece. Mas, fora isso, eu falo por 
mim, eu tenho dificuldade particular quanto a isso e meus colegas também, a 
maioria só usa giz, lousa e o livro que tá lá. Nesses últimos, ano passado, 
chegou livros novos, mas até então tinha uns livros meu que tavam até meio 
ultrapassados, né, e pra geografia, que é uma matéria que sempre necessita 
de atualização, muitos estavam defasados.  

 
Alessandro: Interessante porque, como é engraçado, vou até fugir um 

pouco e fazer um comentário que nem deveria fazer, mas tudo bem. Como a 
pandemia mostrou, mais uma vez, a questão do grande fosso social que a 
gente vive né, bicho. 

 
Ricardo: Um abismo, um abismo. Super discrepante, porque a gente vê, 

por exemplo, tem uma colega que trabalha em escola particular aqui em Itaqua 
mesmo e tem alunos dela lá que quando pôde viajar em 2019, foram a Roma e 
aí chegou comentando, “nossa professora, fui no Coliseu, não sei o quê, que 
da hora e tal”, e meu aluno aqui meu, não sabe nem fazer uma pesquisa, quem 
dirá conhecer o Coliseu. Então, é um abismo enorme, mas eu penso que se 
trata, sei lá, não sei se eu tô puxando muita sardinha pro lado da esquerda, 
mas se trata de um plano cara, de uma estratégia pra sucatear sempre, pra 
levar a comunidade de maneira geral, que a escola pública não presta, que ela 
não oferece qualidade, até chegar o momento que vai haver uma privatização. 
O lance da PEI mesmo que tão fazendo, isso aí é uma privatização cara, 
porque aí eu acredito que começou de fora pra dentro manja, começou já um 
tempo atrás com o pessoal da merenda, com o pessoal da limpeza e daqui a 
pouco chega na gente né. É uma estratégia pra eliminar o funcionário público 
aí. E a sociedade às vezes tem uma visão muito deturpada quanto a isso 
porque nós enquanto servidor a gente faz o máximo possível, nós que somos 
professores sabemos da realidade. Mas a sociedade vê professor como 
vagabundo, como o cara que não quer...preguiçoso, que tá acomodado, que tá 
na minha mesmo, cansei de ver gente falando “a você fica em casa sem fazer 
nada” e só nós sabemos o quanto trabalhamos em casa, porque tem o lance 
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da busca ativa, tem aluno que não faz as coisas e a gente fica atrás e usa 
recurso próprio. A gente faz um trabalho de busca, não é reconhecido, não é 
pago pra isso, mas é mais por uma questão de ser abnegado mesmo, de fazer 
um bagulho que cê ama fazer. Eu mesmo amo o que faço, da minha maneira, 
às vezes, muito simples, falta recurso, mas eu me esforço pra caramba porque 
eu amo esse negócio de dar aula, sabe. Ver a formação do moleque, de onze, 
doze, treze e vê o cara depois tá indo e fazendo uma faculdade, tem um 
pedacinho meu ali que vai ficar pra sempre. 

Alessandro: Vamo terminar a entrevista, a gente vai ter muita ideia pra 
rolar. 

 
Ricardo: Show. 
 
Alessandro: Continuando nessa questão da tecnologia, você vê 

contribuição no uso das tecnologias digitais? Seja no ensino ou na 
aprendizagem?  

 
Ricardo: Ah, sim, sim. São valiosíssimos, ajudam bastante. São lúdicos, 

né, meu? O aluno pesquisador, ele interage com o que tá sendo proposto e 
comenta a busca do conhecimento né, e o cara vai se interessando cada vez 
mais e, de repente, nesse caminho, ele encontra até o sonho dele, o que ele 
quer fazer, uma coisa que até então ele tava desapercebido, ele com o uso da 
tecnologia por imagens, com mais recursos, deslumbra um novo mundo. 

 
Alessandro: Uma parte da questão você já praticamente respondeu, 

que era os impactos da disseminação dos Smartphones e tal entre professores 
e estudantes. Você acabou de falar. É... já tamo partindo pro final, véio. 

 
Ricardo: Nossa. 
 
Alessandro: Me diz uma coisa, na pandemia a Secretaria de Educação 

instituiu o centro de mídias, né? Me fala sobre a tua prática docente no 
contexto do centro de mídias de São Paulo e no pós-pandemia, o que você 
acha que o centro de mídias vai disseminar, se ele vai ser útil ou não. 

 
Ricardo: Ah, meu, o centro de mídias, acho que tem uma proposta aí de 

tanto é que o estado ele tem uma máxima né, que é ninguém ficar pra trás né e 
é uma tentativa de levar o mínimo de aula, de conhecimento pro aluno mais 
carente que nem sempre atende a necessidade dele uma vez que muitos 
alunos têm que trabalhar, ajudar a mãe em casa. Mesmo com as aulas que são 
reprisadas, às vezes ele não tem a ajuda necessária e, sozinho né, só com o 
Centro de Mídias, eu acho, é uma tentativa só pra inglês ver, mais pra 
sociedade ver que o estado tá fazendo alguma coisa, não só o estado de São 
Paulo, mas o Estado de maneira geral e vai ficar um legado, vai ficar aí a 
plataforma, pode ser usada pra outras finalidades, mas desde que tenha um 
acompanhamento, porque só ela mesmo com o incentivo do pai, do 
responsável do aluno, é... penso que vai ter pouco interesse, pouca procura e 
se, mesmo que tá sendo oferecido, não vão ter o interesse que a gente 
gostaria enquanto professor, né. Às vezes, também, uma dúvida pode surgir e 
como ele não tem um recurso de internet ou não tem o recurso pra poder 
perguntar, mesmo que o Centro de Mídias dá essa possibilidade, ele oferece lá 
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o canal pra conversar e tal, o chat, mas é que nem eu disse pra você, nem todo 
aluno tem a internet pra poder se conectar. Então, é uma via de mão única, não 
é uma conversa, né, não é um diálogo. E pra haver conhecimento tem que ter 
esse diálogo aí constante, essa troca fundamental. 

 
Alessandro: Sim e você tem conhecimento de projetos pra além mesmo 

do centro de mídias ou pra além do centro de mídias no caso a secretaria de 
educação daqui do estado de São Paulo sobre os usos das tecnologias digitais, 
smartphones? 

 
Ricardo: Francamente, só os que são propostos pela sede. Como eu 

ando com dificuldade de tempo, quase nunca entro e quando entro é pra fazer 
as coisas que eles me pedem, como digitar nota, fazer com o que o aluno 
responda alguma pesquisa lá de avaliação, diagnóstico e tal. As coisas que são 
oferecidas a mim, quase não procuro por falta de tempo, talvez por um pouco 
de interesse também e tal. 

 
Alessandro: Sobretudo, a falta de tempo, né? Para os professores, ele 

é um impedimento do processo de formação, né? 
 
Ricardo: Sim, porque você tem lá o diário, preparar aula, tem que enviar 

o plano semanal, isso está dentro das nossas atribuições, tem que fazer mas 
falta tempo pra poder ter um preparo, pra se preparar e trazer uma aula de 
mais qualidade, né? Porque a gente enquanto professor seria em tese uma 
sempre busca de pesquisa. Somos pesquisadores na real né meu, seria 
interessante que a gente sempre pesquisasse. Se falta pra gente tempo pra 
isso a gente fica sempre protelando, protelando, uma busca por conhecimento 
nosso enquanto profissional. Se houvesse um tempo de destinado a isso, 
talvez nem que fosse, não precisa nem ser remunerado, mas que nós desse 
essa chance dentro da escola mesmo pra poder fazer um aperfeiçoamento. E 
falta, né. 

 
Alessandro: Ah, esse processo que impossibilita uma formação mais 

ancorada que a gente possa aprofundar, né? Me diz uma coisa, eu quero te 
ouvir assim, sobre esse tema. Tem mais alguma coisa pra contribuir, a tua 
visão, porque querendo ou não Ricardo, você já tem dez anos, você tem uma 
experiência docente que assim, é diferenciada, se a gente pegar, porque tem aí 
uma parte né que você fala muito bem, ancorada com conhecimento que nós 
tamos vendo na questão de centro de mídias e tudo isso e a questão da função 
da sede no processo de formação ou não formação dos professores, né? O 
que que você pensa sobre isso? 

 
Ricardo: Volta e meia a sede lança lá os cursos e, de repente, é até 

bom, acho, que o Centro Paulo Souza que faz, Fundação Lemann também, às 
vezes, proporciona esses curso pra gente. Mas, no meu caso em particular, foi 
o que falei, eu vou voltar na mesma tecla. Falta tempo pra fazer as coisas e o 
curso a distância ele é interessante, não é assim, só lança lá o slide e te 
propõe uma questão, mas eu no caso deveria ser um incentivo à prática, me 
ensinar como fazer uma coisa ou outra pra eu poder desenvolver dentro da 
minha sala de aula, adaptar pro meu dia a dia, pra minha realidade. E, às 
vezes, me falam uma ferramenta que é super legal, super interessante, mas, 
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mano, eu não tenho grana pra comprar aquilo, o estado não me dá. Então, fica 
só no campo das ideias né, não dá pra levar pra outro campo das práticas. É 
muito lindo lá no papel, a comunidade, a sociedade olha e, “nossa que legal, 
tão fazendo!”, mas pra incorporar ela pro nosso dia a dia é meio difícil, meio 
delicado. Deveria haver mais oportunidade. E sei lá, por faltar tempo também 
às vezes a gente fica meio desanimado né, tem o lance da desmotivação 
também. Salário já não ajuda, nosso salário não acompanha inflação então tem 
todo um lance. Cê fala, “ah eu vou fazer isso, comprar um negócio aqui e 
aquilo outro”, você não é reconhecido nem pelo estado mesmo, e até a 
comunidade que deveria dar um apoio, sei lá, reconhecer, acaba não 
reconhecendo muito. Vejo muito pai reclamando lá, “ah, você tá passando 
muita lição” pro filho, e você faz só uma sugestão de pesquisa. Não sei se tô 
fugindo um pouco do negócio aí, cara. 

 
Alessandro: Você leciona no Armando? 
 
Ricardo: Isso. Armando Amador. 
 
Alessandro: Você tá com quantas aulas? Qual a carga? 
 
Ricardo: 32. Carga completa. 
 
Alessandro: Total né? Tá. 
 
Ricardo: Então, mas eu tô hoje no Proatec, sabe o que é isso, né?  
 
Alessandro: Aham.  
 
Ricardo: Então, tô de Proatec mesmo, com Proatec tenho algumas 

formações mas muito superficiais porque a minha função lá é ajudar o menino 
a entrar no centro de mídias, ensinar ele como enviar as atividades pelo 
Classroom, como pesquisar, recuperar senha, ajudar ele a instalar aplicativo no 
celular. 

 
Alessandro: Ou seja, bem instrumental, né. Não tem nada que... 
 
Ricardo: E limitada também, viu, cara. Bem aquilo lá, mesmo. 
 
Alessandro: Aham.  
 
Ricardo: Os ATPCS também, por mais que meus coordenadores se 

esforcem bastante, super reconheço o trabalho deles. Mas a eles também falta 
isso, porque é uma sobrecarga de trabalho gigantesca mano. Gigantesca!  

 
Alessandro: Aham. Eu acho que do meu roteiro de entrevista na 

verdade você tá me contribuindo até para que depois eu possa bolar mais 
entrevistas. Eu vou parar a gravação agora e aí a gente continua o bate papo. 

 
 

Depoimento 3 
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Entrevista com Elisa 
 
Alessandro: Nós temos aqui quatro pilares, temas que discorrem sobre 

a educação, a sua relação com o ensino de Geografia, as tecnologias digitais e 
o contexto da escola pública. Depois eu vou te passar todo o material 
relacionado à liberação da própria gravação, para eu fazer a transcrição desta 
entrevista. Você não é obrigada a responder todas as perguntas, se tiver 
alguma pergunta em que você não se sentir à vontade, você pode declinar da 
pergunta, certo? 

Elisa: Ok. 
 

Alessandro: Vamos para o primeiro eixo de questões, que busca 
reconhecer os professores que ministram as aulas de Geografia, tanto nos 
anos finais do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, na escola pública. 
Eu queria, no primeiro ponto: me fale sobre sua trajetória, onde você estudou 
na sua formação básica, por favor. 
 

Elisa: Eu sou da Bahia, eu vim para São Paulo quando eu tinha 17 anos. 
Não tinha concluído, ainda, o ensino médio e, depois que mudei... eu morava 
em São Bernardo e sempre trabalhei como empregada doméstica ou de 
auxiliar de limpeza em empresas, né? E aí, quando foi em 2011, mais ou 
menos, meu caçula tava grandinho, já, e eu decidi voltar pra escola pra concluir 
o Ensino Médio. Aí, em 2013, fui pra faculdade e tinha aquela resistência em 
não querer fazer faculdade a distância. Eu achava que eu não ia estudar! Mas 
acabou que foi o que deu pra fazer, porque trabalhava a semana toda. Fiz na 
UNOPAR, em Moji. Comecei no meio do ano de 2013 e terminei em 2016. Em 
2014, eu iniciei já, abriu meu contrato como categoria O, no Jardim América, 
aqui em Itaqua, e fui direto pra Fundação Casa. Passei numa seleção, fiz 
entrevista e na primeira semana, assim... foi assustador, por conta das grades, 
mas depois me acostumei com o barulho das grades. Os adolescentes não me 
assustaram, depois de uma semana com eles, assim... eu vi que eram 
adolescentes normais, iguais a qualquer outro, né? Quando fez 30 dias, 
aconteceu algo curioso: um adolescente virou pra mim e disse, “ô, senhora, 
você sabe que dia é hoje?” e eu falei a data do dia. E ele me disse “não é isso 
que eu tô perguntando”, e eu disse: “então, é o quê?”. Ele me disse “hoje faz 
30 dias que a senhora tá aqui”, aí eu falei pra ele “sério? ” e ele “é! A senhora 
tinha medo da gente!? Porque, no início, a senhora gaguejava, ficava nervosa”. 
E eu falei pra ele “medo, não, eu tinha insegurança porque era algo novo pra 
mim”. Graças a Deus eu nunca tinha ido numa Fundação Casa visitar nenhum 
filho meu, né? Então, era desconhecido pra mim. Mas aí, depois de uma 
semana, vamos embora, é isso que tem pra hoje. Aí eu fui reconduzida, tudo, 
mas aí, em 2015 mudou: estudante não podia mais pegar aula na Fundação 
Casa, só categoria F. E eu fui pra escola normal e não me adaptei, cara. Não 
me adaptei à indisciplina dos alunos. Eu falo pra você, a Fundação Casa me 
remeteu à escola que eu estudei, em questão de regras, de você não ficar 
falando em sala de aula, questionando. Aí eu não consegui me adaptar e saí, 
em setembro de 2015, e voltei a trabalhar de doméstica para terminar de pagar 
a minha faculdade. E era só até dezembro de 2016, acabou que eu trabalhei 
dois anos e meio com aquela família, saí em 2018 e fiquei um ano em casa e, 
quando foi o ano passado, eu retornei de novo à educação. Em plena 
pandemia. E aí já foi outra realidade, né. Abriu contrato, em janeiro do ano 
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passado e, de imediato, eu peguei eletiva. Até então, eu só tinha dado a minha 
disciplina nesse primeiro ano mesmo lá na Fundação Casa. Aí vai eu bolar o 
que eu vou fazer agora, tudo novo, a eletiva sendo uma disciplina nova, ela 
ingressou no estado ano passado. A educação tendo que ser passada de 
forma nova também, e ninguém tinha acesso a nada. Meu celular, eu tive que 
trocar de aparelho, baixar um monte de aplicativo. Eles foram sendo testados, 
né, um monte de aplicativo, até a gente conseguir e fui aprender a mexer, tudo 
novo. Graças a Deus deu certo, abri contrato ano passado e agora este ano eu 
consegui pegar a minha disciplina de Geografia mesmo. Foi um desafio, 
porque, até então, eu não tinha lecionado ainda. Fui descobrindo muitas coisas 
novas! Eu tinha que estudar para ensinar pros alunos. Fui descobrindo várias 
histórias do Brasil, da descoberta do Brasil, do porquê da Lei Áurea, e fui 
descobrindo muitas coisas que eu não tive contato nem conheci antes. Foi 
muito bom, foi um ano, assim, muito proveitoso. E agora eu tô fazendo uma 
segunda licenciatura, que é em Pedagogia, iniciei agora em outubro. Aí foi 
outra correria! Tinha atividades em agosto, setembro e outubro, tudo pra 
concluir agora em dezembro. Eu tô fazendo na Cruzeiro do Sul, online. Ela tem 
um polo aqui em Itaqua. Tem estágio, tem tudo! Mas deu certo, esses primeiros 
meses. Agora, ela volta em fevereiro. 
 

Alessandro: Me diz, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? 
  

Elisa: Cara, no meu tempo livre, assim, de verdade, eu gosto de sentar 
no meu sofá e assistir filme. Hahahaa! Mas eu faço algo que me dá muito 
prazer, que eu faço com muito amor, que é bolo! Porque, em 2019, quando eu 
decidi ficar em casa... nós éramos em cinco pessoas em casa, eu, meu marido 
e três filhos, e aí nós cinco estávamos trabalhando. E quando todo mundo 
trabalha, fica cansado para fazer os serviços domésticos, menos a mãe! 
Hahaa! Aí a mãe decidiu que não ia trabalhar em 2019, mas a mãe gosta de 
dinheiro, aí a mãe pegou e foi fazer bolo pra vender! Comecei em maio de 
2019 e até hoje eu faço bolo pra vender, nas minhas horas... hoje eu já fui 
entregar dois bolos, agora de manhã. Fui assinar o ponto da escola e já 
entreguei dois bolos. 
 

Alessandro: Sobre a docência, quanto tempo você tem de docência, na 
escola pública ou privada, se tiver? 
  

Elisa: Bom, na privada eu não trabalhei ainda. Na pública, comecei em 
2014, mas parei em 2015. Praticamente, três anos só, com o ano passado e 
esse ano.  
 

Alessandro: Há quanto tempo e onde você se formou? 
  

Elisa: Eu me formei na UNOPAR, a Universidade lá do Paraná, em 
dezembro de 2016. 
 

Alessandro: Nesse processo, você possui alguma formação de 
especialização na docência? 
  

Elisa: Olha, eu só tenho aqueles cursinhos da EFAP, que o governo 
disponibiliza. Eu tenho Libras, gostei muito de fazer, porque o professor era 
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mudo e isso foi muito bacana. Então, eu aprendi algumas coisas que você não 
deve falar, como o cara ser surdo e mudo, porque ou o cara é uma coisa, ou 
ele é outra, né? E fiz o curso da PEI, fiz esses disponibilizados pela EFAP. 
 

Alessandro: Foi oportunizada alguma experiência de formação inicial, 
ou na escola, ou da diretoria de ensino, que tivesse como tema os usos das 
tecnologias digitais e as práticas docentes? 
 

Elisa: Presencialmente, não. Só online, só uns linkezinhos online, uns 
videozinhos, “como se fazia”, “passo a passo”. O restante, todo mundo foi 
aprendendo junto, quebrando a cabeça, porque ninguém, na real, ninguém tava 
preparado pra isso. Contratou-se professores de tecnologia, de tudo, porque 
entrou eletiva, entrou tecnologia, mas poucas escolas tinham professores que 
manjavam mesmo de tecnologia. Então, meio que todo mundo aprendeu junto.  
 

Alessandro: Vamos agora para o segundo eixo nosso. Esse segundo 
eixo, ele busca reconhecer, constatar a relação entre o ensino de Geografia, na 
escola pública, e qual a sua visão sobre isso. São três questões que falam 
sobre isso. 
Fale-me sobre o ensino de Geografia na escola pública, o que você acha, 
nessa sua experiência: se melhorou, se há problemas, se você tem sugestões 
sobre, especificamente, o ensino de geografia na escola pública? 
 

Elisa: Então, se eu for voltar pra época em que eu estudei, melhorou. 
Porque, naquela época nem era só Geografia, era “Estudos Sociais”, né? E a 
gente estudava muito a geografia americana e eu tive até em São Luiz do 
Paraitinga e lá eu descobri que tem o geógrafo Aziz Ab Saber, que ele é de lá e 
é um dos responsáveis, junto com o Milton Santos, de trazer essa geografia 
mais próxima, pro Brasil, pro local, uma geografia local. Então, assim, nesse 
sentido, ela melhorou. E eu gosto de geografia... pra te falar a verdade, eu não 
posso dizer “ah, eu me tornei professora, porque eu sou apaixonada pelo 
conhecimento e não sei o quê...” não, não foi nada disso. A vida me levou e 
uma vizinha me incentivou muito. Ela também era doméstica e ela dizia “nosso 
trabalho é digno, mas a gente pode mais! Eu sou professora de História, você 
domina três adolescentes, então você domina uma sala de aula”. Ela me fez 
acreditar nisso. Ela falou “escolha uma disciplina que a gente vai estudar junto”. 
Aí, ela falou “faz Geografia, porque tá em defasagem, tá difícil arrumar 
professor de Geografia”. E, por conta da postura de um professor de Geografia 
meu, eu pensei assim “vou fazer Geografia!”. Ele até assinou meu estágio, 
tudo. Mas eu falo pra você que eu aprendi a gostar de Geografia este ano, em 
que eu peguei ela pra poder lecionar pros alunos. Então, ela tá uma Geografia, 
assim, mais localizada. 
 

Alessandro: O que você acha do material oferecido? 
 
Elisa: Pobre. Eu acho pobre, eu acho um material muito engessado. 

Porque aí a gente entra numa questão governamental. Se você investe na 
educação, se você dá poder de pensamento, essa sociedade pode mudar uma 
política! Então, eu, como professora, eu pegava só o tema da aula e eu 
desenvolvia ela do meu jeito. Eu falo pra eles que eu quero adolescentes 
pensantes, porque eles são responsáveis pela mudança do Brasil, então eles 
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têm que ser críticos. Aí eu dou uma aula fazendo eles pensarem no lugar que 
eles moram e o lugar que eles querem e qual a trajetória para poder isso 
acontecer. Pra eles não olharem pra realidade deles hoje e sim na 
possibilidade pra eles mudarem o amanhã deles. 
 

Alessandro: Ainda nesse sentido, como você observa as relações entre 
o saber Geográfico e o São Paulo Faz Escola, o Currículo Paulista? 
 

Elisa: Como eu posso te descrever? Esse Currículo Paulista é um norte 
pra gente montar as aulas e tudo... é interessante, né? Mas a forma como você 
destrincha é que é interessante, porque você tem um tópico lá e a forma como 
você vai desenvolver aquilo é que é interessante. Então, eu falo muito pra 
eles... Teve uma aluna minha, ela me mandou mensagem agora, no final de 
ano, porque, justamente nos dois últimos dias de aula que eu teria com a sala 
deles, eu fui aplicar prova do SARESP e aí ela disse “ah, eu queria ter visto a 
senhora, te abraçado”, e aí me mandou mensagem me agradecendo, porque a 
aula não era só de Geografia, era uma aula de vida. Então, isso, pra mim, foi 
satisfatório. Porque eu falo pra eles que eles podem tudo, podem tudo! E parar 
de olhar pra você hoje, da forma como você é... porque eu vejo uma 
adolescência perdida, desorientada. Uma adolescência que tem possibilidade 
de um tudo! Mas que os pais... não estão preparados para direcionar essa 
nova geração. Eu, como mãe, eu também me perco, eu tenho um rapaz que 
acabou de fazer 18 anos e que acha que é dono da vida dele, e não é! Então, 
eu falo pra eles assim, não olhem pro agora. “Você quer fazer o quê? No que 
você acha que você é bom? Você quer uma faculdade de Direito, porque você 
quer justiça, porque não quer condenar ninguém, mas quer que as coisas 
sejam esclarecidas? Entra na internet, cara, começa a fazer simulado, ver 
prova, ver qual é esse conteúdo. Profissionalmente, é muito bonito você ser 
médico, ser advogado, você querer ser juiz, os nomes das profissões são muito 
bonitos. Mas você tem que procurar saber, dessas profissões, qual é o outro 
lado dela, pra você saber se é isso mesmo que você quer”. Porque eu falo pra 
eles assim: “não é porque você tem uma faculdade, que você vai ser bem-
sucedido. E não é porque você não tem, que você também não é”. Porque a 
gente tem aí, com essa pandemia, a gente viu gente que tem estudo e que, de 
repente, não tinha nada. Na cracolândia, tem pessoas que têm faculdade, e aí? 
Então, pra você se perder, é só olhar diferente, e se te atrair, já era. Então, eu 
falo pra eles pegarem essa ferramenta que se chama internet, que é a janela 
do mundo pro que presta e pro que não presta, você tem o controle, você que 
escolhe o que você quer. E aí você muda a sua vida hoje, pra melhor amanhã. 
Falava muito com eles sobre projetos de curto, médio e longo prazos. A gente 
tinha muito aulas dessa forma. Quando entro em natalidade, em população, 
tudo, aí eu já trazia logo tudo isso. Então, “ah, minha vó foi mãe aos 14, minha 
mãe também”, mas eu digo “você não precisa ser, você pode quebrar isso daí, 
sem ser um estigma”. “Ah, meu pai foi preso, meu irmão também tá, então eu 
também vou fazer pilantragem”. Não! Você pode ter outro viés, você pode ter 
outro caminho. Então, eu pegava muito nisso com os adolescentes do nono 
ano e era uma aula bacana, eles gostavam. 
 

Alessandro: Estamos indo aqui para o terceiro eixo, e aí, agora, 
começamos a assumir um pouco a questão das tecnologias digitais com a 
escola pública. Nesse seu trajeto, você nota aproximação, por parte da 
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Secretaria de Educação do estado de São Paulo sobre alguma questão das 
tecnologias digitais, ou alguma avaliação da presença dos smartphones ou 
outras tecnologias? Você nota alguma preocupação, do ponto de vista da 
SEDUC, sobre isso? 

 
 Elisa: Olha, cara, assim... eles mandaram agora, este ano mesmo, 
mandou televisão, notebook, mandou tablet pra escola, né. A internet é de 
péssima qualidade (Risos). Dependendo do ponto em que o prédio está 
localizado, a internet não chega bacana. Mas tudo é muita política. Tudo é 
política. O problema é esse. Quando separar política do que realmente é 
importante, talvez a gente veja acontecer algo melhor. Então, assim, eu vejo 
política em tudo. É tudo muito bonito. Nossa, quando você entra em uma 
reunião, dessas online, que o Secretário dá, ou a SEDUC, o pessoal “nossa, é 
muito suporte, é tudo lindo, maravilhoso”, mas não respondem perguntas que 
você faz, entendeu? Perguntas pertinentes. Tem perguntas sem noção de 
pessoas que nem parece que são professores? Tem, porque somos seres 
humanos. Mas é muita politicagem. Eu falei pros meus alunos assim, “vocês 
prestem atenção nas próximas eleições, porque o Dória vai pegar uma escola-
modelo em São Paulo e vai dizer que ele fez isso em todas as escolas do 
estado de São Paulo”. Então, de perto mesmo, pra pegada funcionar mesmo, 
ainda estamos anos-luz de distância. 
 

Alessandro: Você tem conhecimento de experiências com interfaces 
tecnológicas, como smartphones ou outras, nas aulas de Geografia. Ou com os 
computadores? 

 
 Elisa: Não tenho. Não tenho habilidade com internet, eu tenho uma 
dificuldade terrível com tecnologia. 
 

Alessandro: Você acha que há contribuições nos usos de tecnologias 
digitais no processo de ensino-aprendizagem? 
 Elisa: Ah, sim! Quando a gente sabe usar a ferramenta ali, junto com o 
aluno ali, acontecem coisas bacanas. Tem uma plataforma do Google mesmo, 
que aproxima a Terra, que mostra tudo. É uma coisa maravilhosa. Mas eu falo 
pra você assim, que eu tenho que fazer um curso em cima disso. Tem coisas 
que eu tenho que ficar mexendo pra poder eu aprender. 
 

Alessandro: Partimos agora para o nosso último eixo, que aborda a 
correlação entre escola-ensino de Geografia/tecnologias digitais. Na sua 
avaliação, como você tem avaliado os impactos da disseminação das 
tecnologias digitais entre professores e estudantes? 

 
 Elisa: Olha, eu falo pra você que se a gente se preparar mais um pouco, 
o negócio vai fechar legal! Mas tem que haver aí... que nem, essa grana do 
FUNDEB mesmo, ela era pra ser investida em qualificação de professores, não 
era pra ser dado esse dinheiro, né? Mas, cada um que faça por si, né? Para eu 
poder dar a minha melhor aula, eu tenho que me preparar. O Governo, ele 
interfere até onde a gente deixa, eu vejo dessa forma. Aqui em casa é uma 
casa de ditadores, né, eu e meu marido. Ou é do jeito da gente, ou não é. Eu 
acho que a escola se perdeu um pouco quando o governo deu muito poder 
para o adolescente. Quando o adolescente passou a ser o protagonista de 
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tudo. O professor não tem mais poder em sala de aula. Quando ele consegue 
um adolescente que respeita ele, que foca no que ele tá falando, ele é 
vitorioso, cara. Porque a realidade não é essa, não. São alunos dispersos... 
Então, nós temos que melhorar, sim, em relação à aprender na tecnologia 
porque, ao invés desse aluno tá ouvindo música no celular, você vai tá dando 
uma aula pra ele com esse aparelho dele. Mas também é uma choradeira 
porque não tem internet, cara, que só Jesus na causa. É uma falta de interesse 
muito grande. Eu falo pra eles que eles têm acesso a tanta coisa, que eles não 
querem nada. Porque quando há muita facilidade também, eles se perdem, são 
poucos que se focam. 
 

Alessandro: Na pandemia, a Secretaria de Educação instituiu o Centro 
de Mídias, me fale sobre a docência no contexto do Centro de Mídias e se você 
acha que agora, no pós-pandemia, o Centro de Mídias vai ser útil? 

 
 Elisa: Olha, o Centro de Mídias foi mais encheção de linguiça. Porque, 
assim, os alunos entravam e tinha lá trocentas questões, eles nem liam nada, e 
respondiam e a bolinha ficava verde, lá... (Risos). Mas as aulas, em si, que 
foram dadas no Centro de Mídias, pelo menos as de Geografia, com o 
professor Antônio Russo, pra mim, foram esclarecedoras, muito ricas eu 
aprendi muito com ele. Agora, os adolescentes em si, pelo que eu vi, não 
aproveitaram muito não. Minhas turmas, pra fazer com que eles estudassem 
aquilo lá... depois que chegou a TV na escola, que foi do meio do ano pra cá, 
que instalaram as TVs, com a internet e tudo, então a gente colocava na sala 
de aula. Como eu sempre fazia dobradinha, então uma aula era no Centro de 
Mídias. Eu assistia em casa, eu mesma montava umas questões e eu passava 
pra eles, então eles tinham que assistir a aula pra poder responder. Foi dessa 
forma que eu consegui. Mas tinha uma outra plataforma do Centro de Mídias, 
que era de atividades, que era bobeira. Mas as aulas de Geografia do Antônio 
Russo foram muito ricas. Eu aprendi muito. Meu alunos (Risos), eu não sei, 
não. Mas eu aprendi! (Risos) 
 

Alessandro: Você tem conhecimento, por parte da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, sobre propostas de uso das tecnologias 
digitais? 
 Elisa: Não, eu tô com pouco conhecimento em relação a isso. Mas hoje 
tudo é tecnologia digital, né? Nós temos aí o SED, agora, tudo é online agora, 
temos a EFAP que tem bastante cursos... A gente tem que se inteirar. Ele tá 
com uma proposta boa, tá até rico isso tudo. Mas eu não sei de que forma 
melhorar, sabe? Mas pode melhorar. Eu tenho aproveitado bastante, sempre 
um conteúdo, de uma plataforma ou outra. Tenho aproveitado da EFAP, esses 
cursinhos online, tenho aproveitado as aulas do professor Antônio Russo, eu 
tenho me enriquecido disso. Mas tem como melhorar sim, só não sei te falar o 
quê, porque eu e o digital... é terrível o negócio. Mas eu tenho melhorado 
bastante. 

 
 

Depoimento 4 
  
Entrevista com o professor Milton 
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Alessandro: Primeiramente, Milton, muito obrigado, de novo, pela sua 
participação nessa pesquisa. Eu tenho algumas questões que eu vou perguntar 
pra você e se tiver alguma questão que você queira responder, você não é 
obrigado a responder todas as questões, certo?  

 
Milton: Filho, pode ficar tranquilo! Eu sou bem comunicativo. Talvez eu 

fale um pouco mais do que eu deveria. 
 
Alessandro: Não! Fique à vontade. Milton, esse meu trabalho eu dividi 

em quatro objetivos e cada um dos objetivos tem algumas questões. Vamos 
iniciar então? 

 
Milton: Vamos lá. 
 
Alessandro: Eu quero que você me fale, primeiro, sobre sua trajetória, 

onde você estudou na sua formação básica? 
 
Milton: Eu me formei na Unesp de Presidente Prudente como professor 

de Geografia (licenciatura) e, em paralelo a isso, eu me formei no curso Normal 
(no antigo curso Normal) hoje instinto, como PEB 1, e comecei a dar aula no 
estado em 2005, igual a ti, em janeiro de 2005. Entrei na prefeitura de 
Guarulhos como PEB 1 em julho de 2006 e, desde então, estou acumulando 
serviços nas duas escolas, correndo entre duas dinâmicas completamente 
diferentes, entre duas situações de aprendizagem, de organização, de 
disciplina que são praticamente países diferentes dentro do mesmo Estado de 
São Paulo. Então, enquanto em Guarulhos nós temos escolas muito bem-
organizadas, comida em variedade, em organização e de espaços, em 
estrutura, até leite, cesta básica, uniforme, material escolar duas vezes por 
ano, no estado, nós temos um grande abandono, alimentação o mínimo, 
material precário, doações de livros que não correspondem à necessidade dos 
alunos e dentro dessas duas situações, eu, como professor dessas estruturas, 
me vejo do tipo super atarefado em relação às duas escolas e em relação às 
duas necessidades. 

 
Alessandro: Perfeito. Em Guarulhos você é professor do? 
 
Milton: Lá eu sou professor de Educação Básica 1, que vai do ensino 

infantil até o atual quinto ano que equivaleria à antiga quarta série. 
 
Alessandro: É o PEB 1, né? 
  
Milton: PEB 1. 
 
Alessandro: Em Guarulhos, você tá desde? 
 
Milton: 2006. Julho de 2006. 
 
Alessandro: 2006. E no estado, desde 2005, né? 
 
Milton: Isso. 
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Alessandro: Isso, beleza. Me diz uma coisa, o que você gosta de fazer 
no seu tempo livre? 

 
Milton: Bom, eu toco violão, toco piano amador e eu acredito que um 

tipo de filósofo de submundo, do tipo eu vivo no meu próprio mundo pensando 
as coisas que eu gostaria de que fosse a realidade do mundo. Escrevi um livro 
sobre isso e não consegui editora embora procurasse, não consegui falar com 
nenhuma editora. 

 
Alessandro: Nossa, só um parêntese. O livro seria um livro meio 

filosófico, assim, é? 
 
Milton: Sim, é a teoria da psicogênese. Fala sobre a origem da mente 

humana a partir do afeto materno. 
 
Alessandro: Sensacional! E não conseguiu editora, não? Você foi 

atrás? 
 
Milton: Não consegui. Fui atrás, deixei exemplares de graça em tudo 

que é lugar, inclusive na USP, mas não consegui falar com nenhuma editora. 
Eu acredito que exista, igual na indústria de música, um espaço fechado e o 
grupo dos seletos. Só entra o amigo do meu amigo e nenhum desconhecido. 

 
Alessandro: Depois eu volto nisso aí que você falou. É um tema muito 

importante. Bom, você já respondeu até aqui uma terceira questão né, tempo 
na docência de 2005, escola pública desde 2005, já falou, né, onde se formou 
e onde estudou... Ah! Você tem alguma (a respeito da docência), você fez 
algum curso de especialização, alguma coisa?  

 
Milton: Comecei várias vezes a especialização em pedagogia, mas não 

cheguei a terminar. A última tentativa acabou quando eu entrei nesse sistema 
online de ensino e, como aluno, eu não consegui corresponder às expectativas. 
Mas ainda estou em aberto pra entregar o trabalho de TCC. Até existe aquela 
esperança de terminar o TCC de pedagogia. 

 
Alessandro: Ah, legal. Deixa eu ver aqui... Me diz uma coisa, na tua 

formação inicial lá de geografia na Unesp, no curso, foi oportunizada pra ti 
alguma experiência ou mesmo no processo de trabalho ou na diretoria de 
ensino alguma coisa que se aproximasse do tema das tecnologias e das 
práticas docentes? 

 
Milton: Eu acredito que sim, porque todos os trabalhos eram entregues 

via online, impressos, via impressora, né, e nenhum desses trabalhos era feito 
à mão e, além disso, os professores eram exigentes em relação à fonte, ao 
material digitalizado, a forma de mapas e esse, acredito eu, tenha sido o 
mecanismo mais importante na Unesp. Embora houvesse lá uns mecanismos 
de madeira como régua, transferidor, espaços para se ler mapas. Mas eram 
raros, eram mostrados como se fosse material de museu. 

 
Alessandro: Então, nesse sentido, foi uma coisa mais formal, né? 

Porque a gente tá falando do final do século XX né, mais ou menos. 
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Milton:  Eu entrei na faculdade no ano 2000. 
 
Alessandro: Boa. A gente já partindo aqui pro segundo eixo que fala 

sobre ensino de geografia nos anos finais do ensino fundamental, né. Você dá 
aula pra sexto ano? Você tá com qual turma? 

 
Milton: Agora estou com o nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano 

do ensino médio.  
 
Alessandro: Beleza. Me diz uma coisa, me fala sobre as suas 

experiências, sobre as suas percepções sobre o ensino de geografia na escola 
pública. O que você acha? Se é bom, se é ruim, se você tem sugestões, eu 
quero ouvir o teu perceber, o teu, como posso dizer, não imaginário, mas a tua 
percepção sobre o ensino de geografia na escola pública. 

 
Milton: Bom, eu acredito que o ensino de geografia seja um dos mais, 

se não o mais interessante de todos por conta de todo o seu leque que vai de 
cultura, costumes atuais, entra no porquê das coisas, o sistema político, a 
relação de poderes entre países, o choque de culturas, os ideais de cada um 
diante de uma sociedade que permite, ora sim, ora não, os seus membros de 
atuarem, a própria situação de o porquê a escola está funcionando daquela 
forma, o que falta, os motivos até tecnológicos de recursos, enfim, eu acredito 
que o ensino de geografia tem mil potenciais. Por outro lado, nós temos dois 
agentes que não colaboram. Primeiro, a estrutura escolar e, acredito que não 
que seja mais importante, mas o modo como a escola estadual trata os seus 
alunos. Acredito que se assemelha muito ao sistema carcerário. As grades, os 
cadeados, os horários, as filas, me parece muito sistema carcerário e o modo 
como eles são tratados para que mantenham a disciplina e, por outro lado, o 
que é mais importante, é o papel do aluno, do estudante, aliás, não o aluno. 
Porque aluno é aquele que não tem luz, não, é o estudante que é um papel de 
alienação, do tipo, parece que está ali sem propósito, não vê a razão daquilo, 
acredita que tudo deveria ser entretenimento. Como não é entretenimento, não 
se interessa, e o esforço do professor é para manterem interesse. Parece que, 
para eles, é apenas passatempo, e não enxergam aquela profundidade que o 
professor quer dar em tudo que faz. Eu me lembro de uma situação assim. Um 
entregador chegou na minha casa (já um homem adulto) e disse, “professor, eu 
lembro do senhor! O senhor lembra de mim?” aí eu “não!” aí ele: “o senhor vai 
lembrar de mim agora! Eu fui um que jogou papel na sua cabeça!” aí eu falei: 
“não, porque de mais de dez anos dando aula se eu fosse saber quantos jogam 
papel em mim acho que seria mais de cem”, mas marcou pra ele isso e não a 
aula e não o conteúdo e não a enfim, o que deveria ter marcado porque é um 
processo de alienação né? Infelizmente. 

 
Alessandro: Seguindo essa tua reflexão sobre a questão do ensino de 

geografia, o que você acha do material que nos é oferecido? O que é oferecido, 
que nós né, o que você acha do material que é oferecido? 

  
Milton: Olha, eu acredito que ele tem uma boa proposta, porém ele 

oferece pouco conteúdo básico porque o aluno chega dentro da sala de aula 
em qualquer ano do ensino faltando-lhe o básico. Então, quando se discute 
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organização do comércio mundial, ao invés de se tratar o que é isso, quando 
surgiu, quem foram os agentes iniciais, a questão do livro é debater a 
importância disso e aí está lá o professor tentando debater a importância da 
organização mundial do comércio quando os alunos não sabem o que é. Então, 
a apostila também é alienada igual aos alunos, porque busca debater conceitos 
que faltam bases. Então, qual é o papel professor? Ficar colocando bases. 
Então, parece que o professor é sempre o cara que fica atrás do tipo “para 
saber isso saiba isso”, e não o cara que está à frente, e aí quando você tem 
que voltar, o porquê voltaram, porque é... o objetivo não se contempla, não se 
chega no que vai acontecer depois. Os debates ficam rasos, os alunos que se 
importam, é claro existem alunos que se importam muito e vão longe porque 
eles dão conta de uma base e depois conseguem debater. Mas é um em cada 
cinquenta, quer dizer, é uma coisa muito rara de acontecer e o que traduz ao 
nosso material como alienado, porque ele é escrito para um público que não 
está dentro da sala de aula. Eu tô repetindo muito essa palavra “alienação, 
alienação”, porque é exatamente o que eu acredito que esteja acontecendo, 
né, a minha visão. A apostila é muito bem feita, mas não para aquele público, 
porque faz perguntas sobre bases que o público não tem e o professor tenta 
criar a base para responder a pergunta. Então fica esse papel duplo e o aluno 
fica perdido, desinteressado entre um e outro assunto. Olha só um exemplo, eu 
dei uma atividade, coloquei duas imagens e eu acreditei que fosse muito 
básica, do rio Tietê. Antes na década de vinte e agora no século XXI, antes 
limpo e agora sujo, antes clube aquático e agora poluído e aí perguntei lá para 
que o aluno dissesse qual a diferença das imagens, o que ela representa para 
o espaço geográfico. Aí uma aluna, do Ensino Médio, vem com a resposta: “a 
imagem está cinza e a outra está colorida”. Que dizer, aí eu pensei, falta ela 
saber tipo os processos de industrialização, processos de poluição que era o 
assunto dado o tempo todo, mas essa base embora firme na pergunta, não 
estava em quem ia responder. 

 
Alessandro: Vamos introduzir um pouquinho a questão das tecnologias 

por parte da Secretaria de Educação. Você nota alguma aproximação sobre a 
questão das tecnologias digitais? 

 
Milton: Olha, eu acredito que sim. Acredito que existe um esforço do 

estado em fornecer tipo a coordenação da escola como mediadora para que o 
aluno tenha acesso ao centro de mídias, para que tenha acesso à tecnologia 
necessária. Tem computadores, não claro para todos, mas existem 
computadores, existem professores lá na frente desses computadores para 
auxiliar os alunos. Então os recursos são oferecidos, porém a maioria dos 
alunos não vão, a maioria dos alunos não acessam esses sites, o CMSP 
mesmo, quem acessa é uma pequena minoria e quando acessam tem uma 
participação rasa comparada com o que seria um debate dentro da sala de 
aula. Quer dizer, eles voltam àquela educação mais tradicional ou arcaica no 
sentido de eles respondem perguntas, não interagem com a questão e 
respondem a pergunta para obter nota e não para obter conhecimento, e obtêm 
nota mecanicamente e acaba sendo prejudicial pra eles, tipo, uma educação 
que fica devendo para todos os objetivos que são propostos em nossos 
parâmetros curriculares, aí. Então o aluno deve elaborar, o aluno deve dialogar, 
essas coisas são fantasias. O aluno não colabora, não dialoga, não interage, 
não interpreta, ele responde perguntas mecanicamente. 
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Alessandro: Essa sua reflexão toda tá pautada, né? Deu pra perceber 

essa questão do Centro de Mídias, né. Como você observa no pré-pandemia 
toda essa bagagem histórica que você tem, essas relações, né, mesmo da 
Secretaria da Educação, que seria formações, né, e com a presença dos 
Smartphones, né, os telefones celulares e essas demais interfaces que a gente 
tem aí no nosso cotidiano? 

 
Milton: Bom, a pandemia foi um divisor de águas. Então, nós temos um 

mundo antes da pandemia, um mundo de uma escola em que os Smartphones 
tava dentro da sala de aula, mas era usado como empecilho para que o aluno 
fosse brincar de videogame durante a aula, ouvir música durante a aula, então 
ele era um empecilho. Não conheço um professor que não reclamasse da 
presença de celular na escola. Então, a administração do aluno na maturidade 
pra administrar esse mecanismo era zero e, por outro lado, depois da 
pandemia, esse entretenimento que é o smartphone acabou sendo um refúgio 
no sentido de que o aluno não vai pro smartphone para fingir que estuda e ele 
vai para aquilo que dá mais interesse, que não é o estudo. Então, ele continua 
sem chegar ao Centro de Mídias, sem chegar a fontes de pesquisa porque não 
é interessante. Então, acredito eu que essa indústria, a indústria de 
smartphones, ela atende a um público de entretenimento, igual cinema, igual 
shopping center, então, do mesmo modo, dificilmente alguém vai ao cinema 
pra fazer pesquisa científica, dificilmente alguém pega um smartphone para 
fazer estudos. A maioria vai lá, pega esse smartphone, vai ao cinema para 
passar tempo, para se divertir, e não é a ferramenta correta. Eu acho que é 
uma tentativa que a escola faz, mas que ainda não conseguiu alcançar o 
espaço ou interesse necessário. 

 
Alessandro: Desculpa. Eu tô fazendo umas anotações que é bem 

importante, umas coisas que você tá falando. Me diz uma coisa, você tem 
conhecimento de experiências com interfaces tecnológicas, como os 
smartphones nas aulas de geografia ou outras ferramentas como uso de 
computadores ou outros aparatos, digamos, tecnológicos digitais? 

 
Milton: Bom, é como... Raríssimas, raríssimas as vezes que eu pedi pra 

usar o smartphone dentro da sala de aula. Aconteceu sim algumas vezes eu 
pedir, é pesquisa em tal questão, mas não foi bem feita a pesquisa. Ouvia-se 
muito, “eu não tenho internet”, coisas assim, e não foi bem-sucedido. Quando 
num outro sistema de educação que é Guarulhos havia essa situação, as 
crianças iam para os computadores e aprendiam o básico, do tipo como ligar o 
Word, como ligar o Windows, como jogar, e eles acredito faziam melhor uso. 
Mas dentro das escolas existem salas de computação para que os alunos 
possam ter acesso. Porém, acredito que, na minha aula, acaba virando uma 
distração porque, vamos supor, eu coloque o tema poluição. Vamos todo 
mundo para a sala de informática pra pesquisar poluição. Chegando lá eles vão 
pesquisar tudo, menos poluição. Por quê? Porque o assunto acaba sendo 
muito mais fácil de fugir do que de insistir. 

 
Alessandro: Beleza.  
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Milton: Então, é um recurso que se usa assim. Porém, um recurso que 
se usa, mas que não se tem resultado. É como tentar convencer, vamos supor, 
os políticos brasileiros a votarem contra a corrupção, e você consegue 
convencer na teoria, mas não na prática. 

  
Alessandro: Me diz uma coisa, você acha que há contribuições dos 

usos das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem? 
 
Milton: Acredito que sim e não. Sim, por quê? Porque a tecnologia tem 

uma gama de possibilidades quase que infinita. Então, o que a tecnologia 
poderia oferecer para jogos de aprendizagem para realidade 3D, para fontes de 
pesquisa, formulação de imagens de mapas, enfim, a tecnologia tem quase 
que uma infinidade de elementos. Porém, por outro lado, nós temos uma 
juventude que não vê os mesmos interesses dos professores em relação aos 
mesmos materiais de pesquisa e vêm de um modo precário, supérfluo o 
ensino. Então eles fazem tudo com a internet, menos estudar. E quando eu 
digo “eles”, eu estou generalizando, mas eu sei que existem exceções e 
quando eu digo “tudo” também tô generalizando, porque eu também sei que 
existem exceções, tem aqueles que, ora vai brincar, ora vão estudar, mas a 
grande maioria quando tem acesso a jogos, a internet, à informática em geral, 
é para diversão, é para entretenimento. 

Alessandro: Beleza. Já indo pro último bloco de perguntas, como você 
tem avaliado os impactos da disseminação das tecnologias digitais, celulares, 
smartphones, tablets entre professores e estudantes? Aos seus olhos, como é 
que você vê essa disseminação, como impacta o dia a dia? 

Milton: Bom, eu acredito que os professores estão sempre correndo 
atrás dos alunos como caçadores correndo atrás de leões e, por outro lado, eu 
vejo que os professores agora precisam correr atrás de leões que usam 
computadores, que usam smartphones, que conhecem mais de tecnologia do 
que eles. Quer dizer, é uma caçada que ficou mais difícil ainda. Antes você 
caçava os leões que ficavam sentados na sala de aula fisicamente. Agora você 
tem que caçá-los no espaço cibernético e tanto dentro da sala de aula física 
quanto no espaço cibernético eles não se facilitam, não é fácil o acesso, não, e 
os alunos também, claro, existem exceções, se esforçam nessas exceções pra 
conseguir atingir as necessidades dos professores, as suas perspectivas, 
porém na grande maioria eles se perdem dentro do espaço cibernético mais do 
que no espaço físico da sala de aula. Porque imagina, no espaço físico da sala 
de aula eles brincavam com o colega do lado, eles entravam em conversas 
aleatórias, e no espaço cibernético o lugar pra eles fugirem do “colega do lado” 
é o mundo inteiro, e as conversas aleatórias, as piadinhas, o Google todo. 
Então a situação sala de aula com informática acaba sendo uma situação de 
como se a sala de aula tivesse o tamanho do planeta Terra inteiro e os alunos 
estivessem perdidos nesse espaço e os professores se esforçando para 
alcançá-los cada um em um continente diferente, com interesse e necessidade 
diferente e o professor querendo ensinar, por exemplo, a Segunda Guerra 
Mundial. 

 
Alessandro: Muito bom, porque na tua fala vem um monte de coisa, 

sabe. Você vai falando e vem um monte pra mim. Deixa eu seguir aqui o 
roteiro. Vamos voltar um pouco. Você já deu uma pincelada, a gente já tá 
assim caminhando pras duas, três últimas questões, então, tem uma coisa que 
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eu tenho que te perguntar depois que eu pergunto, mas vamos voltar a essa 
questão, né, do centro de mídias. Na pandemia, né, o centro de mídias ganhou, 
tem grande centralidade, né, digamos assim. E você já falou um pouco do 
contexto da docência na pandemia, né, no Centro de Mídias e no pós-
pandemia. Milton, como você acha que o Centro de Mídias vai auxiliar? Você 
acha que o Centro de Mídias vai ser útil?  

 
Milton: Olha, eu espero que sim. Eu gostaria muito que se tornasse a 

grande lição de casa, os trabalhos extras, que eu sei que existem muitos 
estudantes que gostariam de ter. Eu mesmo sei que eu mesmo precisaria ter 
lições de casa, outras fontes de pesquisa, acredito que seria importante pra 
todo mundo, uma grande biblioteca como parâmetro curricular nacional tanto 
para fontes de texto, fontes de exercícios, enfim. Porém, caindo da fantasia e 
entrando na realidade eu penso que os alunos vão ficar cada vez menos 
interessados já que, com a sala de aula, vai ficar, acredito eu, menos 
obrigatório, e acredito que os professores vão alimentar cada vez menos o 
sistema. Os professores alimentando cada vez menos o sistema, a máquina 
pública vai alienando cada vez mais, discutindo a Terceira Guerra Mundial com 
a garotada que não compreendeu a Primeira Guerra Mundial. Então vai, 
acredito, que a máquina vai alienar o sistema CMSP, a máquina do estado vai 
alienar o sistema, os professores vão parar de alimentar esse sistema e os 
alunos vão se desinteressar mais ainda porque não vai ser obrigatório, vai ser 
suplementar. Embora eu gostaria muito que fosse como eu disse, uma base de 
currículo para se ter fontes de texto, todos os livros didáticos que são usados 
na sala de aula que, aliás, acredito que se gasta muito dinheiro com livros 
didáticos inúteis, livros de papel, poderiam estar todos esses livros no CMSP. 
Dividisse por capítulos, dividisse por disciplina, com seus textos, com seus 
recursos de respostas, perguntas e respostas e, dessa forma, fonte tanto para 
o professor quanto para o aluno. Digamos, “a biblioteca aberta”, mas isso é 
fantasia minha, é o que eu gostaria que acontecesse, é o que eu faria se fosse 
governador do estado. Porque imagina, trocar eu acredito que bilhões de 
dinheiro público com papel por um site que tenha todo o material didático que 
pode ser acessado aliás até em diferentes idiomas, claro que só vai ser 
acessado no nosso idioma, mas por um preço barato e de uma forma que todo 
mundo possa entrar. É uma grande fantasia minha. 

 
Alessandro: Você tem conhecimento de propostas de usos das 

tecnologias digitais por parte da secretaria de educação do estado de São 
Paulo? 

 
Milton: Ó, acredito que a secretaria do estado de São Paulo fornece 

para os professores esse site que é o CMSP, a estrutura que ele tem, fornece 
também a sala de informática com computadores que não poderiam atender a 
todos os alunos, mesmo se quisesse não conseguiria, mas o acesso está ali e 
as crianças não procuram porque têm outros recursos ou porque não têm 
interesse. A Secretaria também oferece o professor monitor que fica dentro da 
sala de informática para ensinar aqueles alunos que não têm capacidade, não 
têm acesso, enfim, não têm internet, mas digamos que o aluno que menos tem 
acesso, que mais precisaria, também não tem tempo para estar ali porque 
estaria em outra realidade, em outra necessidade, por exemplo, indo vender 
água no farol por não ter outra conta de recurso, de renda familiar. 
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Alessandro: Você, no estado, está no Teresa? 
  
Milton: Teresa Birrara. 
 
Alessandro: Teresa Birrara. 
 
Milton: Igual o professor Fernando. 
 
Alessandro: Aham. Pra finalizar, só a última, você... Bom, você é efetivo 

né?  
 
Milton: Sim. 
 
Alessandro: E você tá com qual carga horária? 
 
Milton: Estou com 20 horas no estado. Eu sempre pego o mínimo 

possível que é pra conseguir acumular. 
 
Alessandro: Sobre a entrevista, tamo fechado aqui. Vou encerrar aqui a 

gravação. 
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C – Termo de Autorização para Gravação de Imagem e Depoimento. 
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D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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