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EDUCAÇÃO DE CIENCIAS HUMANS – DECH

RESPOSTA

AO

RECURSO

APRESENTADO

PELA

CANDIDATA

ALCIONE

RODRIGUES MILAGRES.

Considerando a nota atribuída na aula de aptidão didática prestada no Processo
Seletivo Simplificado, de nº 107 de 24/06/2021 - Área/Subárea ou Disciplina: Geografia
- e considerando os argumentos expostos no Recurso apresentado, solicitando revisão
da prova de aptidão didática, vimos apresentar resposta com base na avaliação
realizada pela Comissão avaliadora, de acordo com a ficha de avaliação – anexo III,
proposta na Resolução N° 14/2015, conforme exposto:
A aula da candidata ocorreu dentro de tempo regimental e demostrou bastante
tranquilidade e segurança na maior parte do tempo da aula. A aula utilizou recurso de
apresentação de slides lidos pela candidata. O conteúdo versou sobre a história da
geografia, daquilo denominado de pré-científico, desde a antiguidade até o século XIX.
Ao final fez um recorte sobre os viajantes naturalistas no Brasil e particularmente no
ES. Lembramos que a candidatura é para docente do ensino superior e a opção pela
superficialidade não se justifica.
Considerando os itens, que tratam dos critérios “Domínio de Conteúdo” e “Sequência
lógica e coerência do conteúdo, a opção pelo extenso recorte temporal, possibilitou
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uma narrativa panorâmica da história do pensamento geográfico, no entanto, a
escolha do recorte como também o tipo de abordagem linear e evolucionista sobre a
temática, expressa na narrativa histórica da candidata, comprometeu o desempenho
em todos os itens dos critérios citados em seu recurso.
Considerando o item profundidade, a narrativa desenvolvida pela candidata foi
marcada por uma abordagem histórica linear e evolutiva da geografia, bastante
problematizada pela História do Pensamento Geográfico, enquanto campo de
pesquisa. Os conceitos e princípios, que mobilizam as pesquisas sobre o tema, não
foram trabalhados com profundidade pela candidata, resultando em análises
superficiais em relação aos aspectos epistemológicos discutidos no âmbito da História
do Pensamento Geográfico.
Considerando os itens atualização e síntese, apesar de situar o conteúdo em seu
respectivo contexto, a candidata não desenvolve com profundidade, em vários
momentos da aula, o contexto de desenvolvimento do pensamento geográfico, como
também o estabelecimento de relações analíticas com o conhecimento atual sobre a
temática, a partir de uma adequação da bibliografia sugerida. A Bibliografia utilizada
pela candidata difere em muito das bibliografias sugeridas pela Comissão
Examinadora, conformando-se a uma abordagem tradicional da História do
Pensamento Geográfico demonstrando uma desatualização da literatura e do debate
teórico e metodológico atual da geografia.
O tratamento dado aos registros dos viajantes do século XIX, por exemplo, não
problematizou o registro destes relatos, gravuras e pinturas sobre suas viagens, em
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relação ao contexto social e científico brasileiro e europeu, em especial o pensamento
científico geográfico que estava se constituindo e sendo sistematizado na época.
Considerando os itens do critério Sequência Lógica e Coerência de Conteúdo, mesmo
partindo de uma conceituação da Geografia, o desenvolvimento da aula foi marcado
pela exposição de conteúdos informativos sobre o pensamento geográfico em várias
épocas, em que os fundamentos teóricos e práticos das perspectivas de pensamento
geográfico

apresentadas,

não sofreram maiores

aprofundamentos,

no

qual

destacamos, a exploração de argumentos divergentes e convergentes.
A predominância de argumentos convergentes, de caráter linear, analítico e
sistemático, expressou uma forma de pensar em que os modos geográficos de ver o
mundo, são marcados em sua história, pela constante superação das abordagens
anteriores, por outro lado, em vários momentos apresentou equívocos ou no mínimo
deixou confuso o entendimento da exposição. Não ficou claro a linha de análise, não
possibilitando a visão das hipóteses divergentes.
Não houve na exposição da candidata elementos que propiciassem a elaboração de
conclusões, uma vez que o conteúdo apresentado não dava margem a essa
elaboração, pois as questões colocadas “já vinham dadas” na abordagem evolucionista
do conhecimento geográfico. Ao final, depois de concluída, não permitiu a elaboração
de síntese.
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Em relação ao Plano apresentado no início da exposição não apresenta a metodologia,
os objetivos, a bibliografia utilizada. Só apresenta um roteiro de exposição de aula. No
final da exposição apresenta as referências utilizadas, longe da bibliografia sugerida.
Considerando o exposto no item 8.2.10.1, do edital nº 107 de 24 de junho de 2021,
que versa sobre a má qualidade do vídeo e do possível prejuízo na avaliação do
candidato, a videoaula da candidata estava com o volume do áudio bastante baixo,
dificultando o entendimento, em certos momentos, da narrativa e dos argumentos
realizados pela candidata, o que acarretou prejuízo na avaliação da aula ministrada
pela candidata.
Pelas razões acima apresentadas, o parecer é pelo indeferimento do presente recurso
e manutenção da nota atribuída pela comissão.

São Mateus, 30 de Julho de 2021.
COMISSÃO DE SELEÇÃO

Prof. Dr. Sandro Nandolpho de Oliveira (Presidente) - DECH/CEUNES/UFES
Prof. Dr. Damián Sánchez Sánchez (Membro Interno) - DECH/CEUNES/UFES
Prof. Dr. Paulo César Scarim (Membro Externo) -DG/CCHN/UFES
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