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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA NO JAPÃO 
 

Meire Rose dos Anjos Oliveira1 
 

O Brasil apresenta uma cultura de inovação no processo educacional. Vez ou outra há 

informação sobre experiências na educação, exitosas ou não, porém, sempre acontecem em 

território nacional e em sistemas públicos brasileiros. Não será discutido o mérito dessas 

experiências, mas apenas lembrar a existência delas. Este texto serve para relatar uma 

experiência em educação, a de participação em um curso de formação inicial de professores 

em terras não brasileiras. O curso referido é o de Licenciatura em Pedagogia Acordo 

Brasil/Japão (NEAD, 2012). 

O curso surge da necessidade de formar professores que já ministravam aulas em 

escolas para brasileiros no Japão. Pois, há muitas dificuldades em se alfabetizar e dar 

seguimento aos estudos dos filhos de brasileiros, as crianças apesar de serem filhos de 

descendentes japoneses são consideradas como qualquer outro estrangeiro.  

Segundo Nozaki (2011) a partir da 3ª fase de migração (meados da década de 90 até os 

dias atuais) é que as dificuldades começam a se agravar para os decasséguis ou descendentes 

de imigrantes japoneses. Ela faz um balanço de que dos 274.700 brasileiros registrados no 

Japão em 2004, 27.613 eram crianças entre 05 e 14 anos, portanto, em idade escolar. Mas, 

nem todas são matriculadas no sistema educacional japonês, e destas a maioria estava 

matriculada no nível primário, com dificuldade de ascensão para o ginasial. E, um agravante é 

a falta de formação para os professores atuantes nessas escolas. 

Assim, para solucionar o problema o Ministério da Educação do Brasil propõe 

algumas ações, entre elas a realização do curso de Licenciatura em Pedagogia. A partir da 

parceria entre a Embaixada Brasileira e o Ministério da Educação do Japão, e outra entre a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) via Núcleo de Educação Aberta à Distância 

(NEAD) e a Universidade de Tokai no Japão é que se realiza a formação de professores. O 

curso ocorre na Plataforma Moodle, via Universidade Aberta do Brasil. Ao todo são seis 
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pólos: Ota-shi (Gunma), Hamamatsu-shi (Shizuoka), Nagoya-shi (Aichi), Kani-shi (Gifu), 

Hikone-shi (Shiga) e Chino-shi (Nagano). A escolha dos pólos se deu pela maior quantidade 

de brasileiros residentes na área. As cidades de Nagoya, Hamamatsu e Ota são pontos de 

encontro dos cerca de 300 professores em formação (MEC, 2012). 

Nos pólos citados acima os alunos tem atendimento de três tutores bilíngues (língua 

portuguesa e japonesa). A UFMT oferece material didático, orientadores educacionais e o 

espaço da Plataforma Moodle, enquanto a Universidade de Tokai disponibiliza o espaço para 

o atendimento (laboratório, biblioteca). O curso foi dividido em oito semestres com carga 

horária de 3.360 horas, a cada semestre há três momentos presenciais, sendo dois por 

videoconferência e outro com os professores da UFMT no Japão (MEC, 2012). 

Quanto à composição da grade curricular há três núcleos: Fundamentos da Educação, 

Ciências Básicas e Metodológicas e Gestão e Trabalho Pedagógico na Educação. O núcleo 

das Ciências Básicas e Metodológicas se subdivide em Múltiplas Linguagens, o Pensamento 

Matemático, as Ciências Naturais e o Pensamento Geográfico e Histórico. 

 Para este relato o que interessa é a disciplina Mundo Social: Geografia. O projeto do 

curso aponta em sua ementa pontos importantes para a aprendizagem do professor em 

formação: 

A criança e seu contexto (...) geográfico como ponto de partida para a 
geografia pratica na Educação. A compreensão e a representação dos 
diferentes tipos de paisagens, territórios e lugares. As noções de espaço e de 
tempo na Educação da Infância: o processo de organização e internalização 
das noções pela criança; relação entre a construção da noção de tempo, de 
espaço e de leitura do mundo pela criança. (...). Os materiais didáticos e a 
relação com o saber na área de conhecimento (...) geográfico. Implicações na 
organização e no cotidiano do trabalho com a criança (NEAD, 2012, p. 39). 

 

Na verdade o projeto do curso segue os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Educação e a legislação pertinente ao ensino no Brasil. E, para o trabalho efetivo na 

formação foi utilizado um fascículo intitulado Fundamentos de Geografia Escolar organizado 

pelo professor Marcos Macedo Caron. 

O fascículo de Geografia possui seis capítulos divididos em duas unidades (CARON, 

2012, p. 8): 

Unidade I – A formação da Geografia como ciência e disciplina escolar: elementos 

históricos para um diagnóstico atual crítico: 
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- O resgate do ensino de Geografia: a contribuição da “ciência do espaço” na melhoria 

da educação básica e na construção da plena cidadania; 

- A “pré-história” da Geografia: nascimento de trajetória da disciplina como ramo do 

conhecimento humano; 

- O “Estado-Nação” como o elemento fundamental de consolidação da Geografia 

científica moderna; 

- Rupturas e continuidades: as “Escolas do Pensamento Geográfico” do período 

moderno e contemporâneo (1800-2000). 

Unidade 2 – Conceitos centrais na prática cotidiana da Geografia Escolar: 

- Conceitos fundamentais para o ensino de Geografia no ensino básico; 

- A Geografia na sala de aula: reflexões para uma metodologia dinâmica no 

desenvolvimento da compreensão espacial da criança. 

Neste texto não será feita análise do fascículo, mas apenas uma apresentação de suas 

ideias principais.  

Na apresentação o autor do fascículo afirma que o instrumento serve para orientar “no 

ensino de geografia nas séries iniciais, indicando o conteúdo conceitual básico da disciplina 

com algumas possibilidades de planejamento que auxiliem nas ações práticas de sala de aula” 

(CARON, 2012, p.7). 

A ideia é que a disciplina possa ser uma base metodológica para o ensino nos anos 

iniciais, que auxiliem os professores na educação das crianças a partir de suas vivências. Para 

tal é importante compreender os conceitos que a Geografia utiliza, a fim de se estabelecer 

como cidadão no espaço. Além do fascículo outros recursos foram utilizados como: 

hipertextos, textos audiovisuais e textos orais. Os textos orais da disciplina se concretizaram 

na produção de três vídeos sobre o conteúdo do fascículo e duas videoconferências para 

debate de temas importantes. 

Atividades diferenciadas foram desenvolvidas durante a disciplina como fóruns de 

discussão, utilização de software educativo e postagens de arquivo. 

Duas atividades realizadas chamam a atenção sendo a primeira a confecção de um 

quadro sinóptico contendo 06 conceitos geográficos debatidos no fascículo, a partir de 

vivências diárias; a segunda, a execução de uma oficina aos alunos no Japão. 

No desenvolvimento da atividade onde apresentaram o quadro sinóptico, os alunos 

exercitaram a construção de conceitos a partir de suas vivências cotidianas no Japão, e aqui 
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percebeu-se  a tentativa da compreensão do espaço japonês e o ensino de Geografia para as 

crianças dos anos iniciais, além das preocupações da população. Será destacada a atividade de 

uma discente da Licenciatura. 

A aluna faz sua análise da construção dos conceitos a partir do problema resultante do 

vazamento radioativo em Fukushima: 

 

“(...) como tem sido muito comentado desde o acidente com vazamento de 
material radioativo em Fukushima, no Japão, o tema radioatividade para a 
sala de aula mesmo nos primeiros anos do Ensino Fundamental foi de grande 
importância. Explicando por que é importante aproximar o conteúdo do 
cotidiano dos alunos, onde eles precisam entender o impacto daquilo em sua 
vida e é possível mostrar que esse fenômeno não está tão afastado de nós. 
Podemos ver que esse acontecimento é de fato algo rico em detalhes que de 
certa maneira é possível transmitir conhecimentos geográficos seja no 
espaço geográfico, paisagem, área, território, região, país, estado e por fim 
na população”. 
 

A aluna está em concordância com a atividade, que era apresentar a realidade do aluno 

e analisá-la a partir da lente geográfica. E, para tal aponta os conceitos a serem construídos 

para a análise dessa realidade: espaço geográfico, paisagem, área, território, região, país e 

estado. Os conceitos são previamente discutidos no capítulo 5 do fascículo de Geografia. 

A partir da indicação dos 6 conceitos a discente realiza a tentativa de um exercício 

semelhante ao de Moreira (2007, p. 116), “analisar espacialmente o fenômeno implica antes 

descrevê-lo na paisagem e a seguir analisá-lo em termos de território, a fim de compreender-

se o mundo como espaço”.  

Seguindo um raciocínio semelhante, a discente inicia pelo conceito de espaço 

geográfico até chegar à região passando pela paisagem, entre outros: 

 
“Primeiramente começaremos com o item Espaço Geográfico, este por sua 
vez consiste na construção feita pelas sociedades e culturas e que estão 
sujeitas a mudanças (...), descrevendo as características daquele espaço que 
automaticamente ao explicar as suas respectivas características iremos entrar 
em outro conceito que é o da paisagem. O fenômeno no caso do tsunami 
afetou a vida das pessoas daquela região, região esta que hoje está isolada 
pelo alto risco de contaminação por materiais radioativos. Assim verificamos 
que quando trabalhamos a respeito de um assunto é possível passar por 
vários conceitos de maneira que se torne algo rico em conhecimentos 
geográficos, pois espaço são as formas ali existentes mais a vida que os 
anima, sendo assim podemos notar e fazer com que as crianças entendam de 
maneira simples os conceitos de espaço, uma vez que a presença do homem 
ali torna aquelas formas num espaço”. 
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A reflexão ainda é inicial, mas há um interesse e esforço em ensinar a disciplina de 

maneira diferenciada, a partir dos conceitos. Interessante também é observar a valorização 

que o fenômeno ganhou no país, o que para habitantes de outros lugares já é esquecido para 

eles ainda é latente e domina o dia a dia. 

Quanto à “aplicação dos conceitos” a aluna faz as suas análises da seguinte forma: 

- Paisagem 

“Ao falar da paisagem, é possível notar através de fotos as mudanças que a 
tsunami causou naquela região, pois os efeitos foram catastróficos e é 
visivelmente notado através de fotos feitas antes e depois do 
acontecimento”; 
“A paisagem não é estática, ela muda constantemente seja de 10 em 10 anos 
ou de 20 em 20 anos, portanto, o que podemos notar no caso do tsunami, é 
que devido à catástrofe a paisagem que havia naquele local foi 
completamente modificada e estas modificações são visíveis aos olhos”; 

- Área 

“(...) temos hoje dentro da província de Fukushima uma área isolada devido 
ao alto nível de contaminação”. 
- Região 
“Ao relacionar o local onde ocorreu o acidente de Fukushima, podemos 
relatar que ocorreu na região nordeste do país, ou seja, é uma região onde a 
pesca e a lavoura são predominantes, diferente de outras onde as indústrias 
predominam, é considerada uma região mais voltada para o trabalho que 
envolve o campo e a pesca”. 

- País 

“É possível ainda trabalhar conceitos de país, o Japão assim como a maioria 
dos países está dividido, uns em estados e outros em províncias, no caso do 
Japão está divido em províncias, sendo possível, além de conhecer a região 
onde ocorreu a catástrofe, assim como a província que essa região pertence, 
é uma maneira de aproveitar um acontecimento para obter a atenção do 
aluno e fazer com que ele se sinta interessado no assunto”. 

- População 

“Quanto à população podemos analisar que na região onde ocorreu o 
tsunami causando então o acidente na usina de Fukushima, houve 
diminuição da população, pois os números de mortos foi elevado e muitos 
moradores depois do acidente foram obrigados a deixar a região para 
garantir sua sobrevivência e de sua família”. 
 

Ao analisar a atividade é notório que a articulação entre os conceitos acontece de 

maneira primária, mas o que vale é a tentativa de analisar a realidade daquela região no Japão 

a partir dos conceitos que os geógrafos tanto primam. Mesmo assim, a aluna demonstra que a 

relação entre eles acontece, é uma região que se ocupa basicamente das atividades da 

agricultura, onde havia considerável população, mas que devido ao acidente diminui sua 

produção e também a população por morte ou por mudança. Mais adiante no texto, a aluna 
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fala sobre o resultado em outras regiões do país, falta de produtos agrícolas e concentração de 

população em regiões que abrigam as vítimas. Há a afirmação do que seria uma área, é algo 

delimitado, neste caso pelo acidente da usina. E, o que é perceptível aos olhos, a mudança da 

paisagem, demonstrando que ela não é estática, mas carregada de características que a 

transformam. 

E, algo interessante e diferenciado, o Japão é constituído por províncias, o que se torna 

uma dificuldade para os brasileiros no Japão. O Brasil possui uma divisão territorial 

diferenciada, o Japão outra. Essa divisão influencia na gestão do território e na vida das 

pessoas, fato que para a discente é importante discutir, como demonstra no texto. 

A discente chama a atenção de que é preciso discutir outros conceitos para se construir 

o conceito que é a essência da Geografia, o espaço. 

Além de tudo isso, não está explícito, mas há a presença dos princípios lógicos da 

Geografia (Moreira, 2007) como localização, distribuição e delimitação. Esses princípios 

foram utilizados para a construção dos conceitos a partir do fenômeno ocorrido no Japão. A 

discente para explicar o que é área, paisagem, espaço e região os localiza e os delimita, além 

de falar sobre a distribuição da população no recorte escolhido. 

Ela, a discente em Pedagogia, finaliza dizendo que “usar meios diversificados para 

ensinar determinados conceitos certamente trás inúmeros benefícios para o aluno e para o 

professor, que por sua vez, cumpre seu papel de mediador entre o conhecimento e o aluno”. 

Outra atividade interessante foi a realização de uma oficina na Universidade de Tokai. 

Os professores especialistas das disciplinas foram enviados ao Japão para o desenvolvimento 

das atividades presenciais. No caso da ciência geográfica três professores da UFMT foram 

responsáveis pela oficina, inclusive a autora deste texto.  Os alunos de todos os pólos estavam 

presentes para discutir as disciplinas desenvolvidas no período e apresentar atividades de 

estágio, além do intercâmbio cultural. São brasileiros que estão, há considerável período, no 

Japão, muito da cultura brasileira persiste, mas traços da cultura nipônica presente neles são 

relevantes. 

A oficina, semelhante a atividade dos conceitos, ocorreu a partir da escolha de uma 

determinada atividade ou  fenômeno e sua discussão em grupos e depois uma apresentação 

para o grande grupo. Foram realizadas três oficinas. As discussões se constituíram em ótimos 

momentos de trocas de informações e conhecimentos. Tomou-se como objetivo geral da 

oficina o trabalho de forma reflexiva e interativa com os acadêmicos do curso, a prática 



__________________________________________________________________________________________ 
Revista de Ensino de Geografia, Uberlândia, v. 4, n. 7, p. 146-153, jul./dez. 2013. 

 ISSN 2179-4510 - http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/ 
 

152 

pedagógica que envolve os principais conceitos da geografia como disciplina escolar na 

educação infantil e nos anos iniciais, tais como território, paisagem, região e algumas 

derivações conceituais a eles relacionadas (hierarquia espacial - divisões políticas 

administrativas de um dado espaço-, fluxos e fixos). 

Para que o objetivo fosse concretizado, utilizou-se como metodologia a organização de 

um “workshop pedagógico”, no qual a apresentação dos professores especialistas - a 

exposição dos conceitos mais pertinentes na prática de ensino da disciplina - foi intercalada às 

discussões dos participantes divididos em grupos de trabalho. Tal forma objetiva aproximou 

tanto a troca de informações entre especialistas e acadêmicos como preparou o debate final 

entre os participantes ao término dos trabalhos. A forma de apresentação foi a de esquemas, 

desenhos ou textos em cartolinas. 

Os conceitos que mais presentes foram o de paisagem, território e espaço, que por 

Moreira (2007) são considerados os primordiais no conhecimento e ensino da Geografia. 

Nessas oficinas os professores da disciplina Geografia puderam tirar dúvidas, mas, 

sobretudo, observar o quão rico é a troca de saberes entre os grupos. As diferenças entre 

cultura, economia e o ensino de Geografia, também, se constituíram parte dos trabalhos, mas 

de maneira oportuna à produção de conhecimento. Nas escolas para brasileiros no Japão o que 

se utiliza são materiais didáticos produzidos no Brasil. Então, como conciliar o material 

pedagógico com a realidade vivida pelas crianças? Afinal elas vivem no Japão, mas são 

brasileiros com perspectivas de retorno ao Brasil. A intenção da disciplina foi apontar a 

construção do conhecimento geográfico evitando a memorização de fatos e fenômenos 

geográficos, e sim privilegiar o ensino pela sua base, pelos conceitos. 

O encontro com os alunos pode proporcionar, também, o além das discussões via 

Plataforma Moodle e troca de e-mails, pelos trabalhos apresentados percebeu-se a riqueza do 

trabalho dessas pessoas que conseguem observar o país do outro com olhos de outra nação, 

mas que aprendem muito de suas experiências na “terra do sol nascente”. Os traços históricos, 

as características pormenorizadas das conquistas de território e a consolidação das 

eras/dinastias, a cultura nipônica, a preocupação com a educação, a forma em que se 

desenvolve a educação, os costumes e rituais, a crença nas forças da natureza, a alimentação e 

a entrada da cultura ocidental modificando a vida dos mais jovens se transformação em 

preocupação de estudo e pesquisa para os licenciandos em Pedagogia. 
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O trabalho no curso de Licenciatura em Pedagogia no Acordo Brasil/Japão 

proporcionou aos professores de Geografia a possibilidade de observar esse outro de perto, 

experimentando, além de ter a certeza de que a ciência geográfica possui uma lente de análise 

diferenciada de outras ciências, mas que dá a riqueza dos detalhes. 
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