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Resumo: 

O artigo apresenta a proposta do curso de extensão Geografia Escolar: Linguagens, 

Cultura, Saberes e Práticas Docentes, ofertado pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) no final de 2013 e início de 2014. O nível do curso é de extensão, 

na modalidade presencial e a distância, com carga horária de 80 horas, desde total com 

32 horas presenciais e 48 horas à distância. Ofereceu-se 100 vagas para professores das 

redes públicas de ensino da Baixada Fluminense. O curso reforça a necessidade de 

formar professores reflexivos nos cursos de extensão da Universidade. 

  

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Baixada Fluminense, Formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL GEOGRAPHY: LANGUAGES, CULTURE, KNOWLEDGE AND 

TEACHING PRACTICES 

  

Abstract: 

The article presents the proposal of extension course School Geography: languages, 

culture, knowledge and Teaching Practices, offered by the Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ) at the end of 2013 and early 2014. The level of the course is 

long, in face-to-face mode and distance, with load time of 80 hours, since total with 32 

classroom hours and 48 hours from a distance. Offered 100 vacancies for teachers of 

public networks of education of Baixada Fluminense. The course reinforces the need to 

train teachers in reflective extension courses at the University. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo apresenta a proposta do curso de extensão Geografia Escolar: Linguagens, 

Cultura, Saberes e Práticas Docentes, ofertado pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) no final de 2013 e início de 2014.  

O nível do curso é de extensão, na modalidade presencial e a distância, com carga 

horária de 80 horas, desde total com 32 horas presenciais e 48 horas à distância. 

Ofereceu-se 100 vagas para professores das redes públicas de ensino da Baixada 

Fluminense. 

O local proposto para a realização do curso foi no Departamento de Educação e 

Sociedade do Instituto Multidisciplinar (IM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– Campus Nova Iguaçu, localizado na Av. Governador Roberto Silveira, s/nº, Moquetá, 

Nova Iguaçu – RJ. O início do curso foi previsto para 09/10/13 e seu término no dia 

08/03/14, porém o curso não entrou no catálogo oficial dos cursos de extensão junto a 

Ação 20 RJ da Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação do Governo 

Federal do Brasil e estamos junto ao comitê gestor de formação de professores da 

UFRRJ trabalhando para a sua regularização e posterior oferta junto ao Fórum de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

O objetivo principal é propor ao professor de Geografia da rede pública uma reflexão 

das práticas escolares desenvolvidas no cotidiano da sala de aula de Geografia, baseada 

no desenvolvimento de metodologias capazes de auxiliar o educador na construção da 

aprendizagem efetiva. 

Já os objetivos específicos: 

- Analisar a realidade do Ensino de Geografia nas redes públicas da Baixada 

Fluminense; 

- Construir um arcabouço teórico-metodológico que auxilie ao professor de Geografia a 

propor mudanças em relação às linguagens, saberes, práticas e metodologias do Ensino 

de Geografia; 

- Efetivar a ação extensionista como uma ação formadora e multiplicadora calcada na 

relação teoria e prática da Geografia Escolar.  

O objetivo principal é propor ao professor de Geografia da rede pública uma reflexão 

das práticas escolares desenvolvidas no cotidiano da sala de aula de Geografia, baseada 

no desenvolvimento de metodologias capazes de auxiliar o educador na construção da 

aprendizagem efetiva. 

Já os objetivos específicos: 

- Analisar a realidade do Ensino de Geografia nas redes públicas da Baixada 

Fluminense; 

- Construir um arcabouço teórico-metodológico que auxilie ao professor de Geografia a 

propor mudanças em relação às linguagens, saberes, práticas e metodologias do Ensino 

de Geografia; 

- Efetivar a ação extensionista como uma ação formadora e multiplicadora calcada na 

relação teoria e prática da Geografia Escolar.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  A necessidade da formação continuada em Geografia 

 

A proposição do curso de extensão Geografia Escolar: linguagens, cultura, saberes e 

práticas docentes parte das indagações, observações e experiências relacionadas ao 



trabalho desenvolvido durante a atuação como professor e pesquisador no Ensino 

Fundamental, Médio e Superior nas instituições de ensino na área de Ensino de 

Geografia. Percebe-se que uma das grandes dificuldades do professor está relacionada à 

prática cotidiana docente dos conteúdos e do desenvolvimento de habilidades e 

competências presentes nos programas pedagógicos oficiais.  

Dessa forma o projeto surge da necessidade de se pensar no desenvolvimento de um 

curso que trabalhe com as diferentes linguagens, cultura, saberes e práticas docentes que 

sirva de subsídio para o processo de ensino-aprendizagem, com estratégias 

metodológicas voltadas ao Ensino de Geografia, a serem desenvolvidas no espaço da 

sala de aula e que auxiliem estes educadores do ensino básico. 

Diante da grande diversidade que se nos apresenta hoje, precisamos (re)pensar 

constantemente nossas práticas docentes e trazer para o contexto da sala de aula novas 

linguagens e metodologias. A oferta de cursos com esta natureza na Baixada 

Fluminense é pequena e os professores de Geografia carecem desta oportunidade para 

efetivarem sua formação continuada e, acima de tudo, criarem este espaço de ligação 

com a Universidade, onde o diálogo entre a teoria e prática se efetive de fato, em que 

linguagens, cultura, saberes e práticas docentes sejam contextualizadas.   

O professor é o consultor, articulador, mediador, orientador, especialista e facilitador do 

processo de aprendizagem em desenvolvimento pelo aluno. A criação de um ambiente 

de confiança, respeito às diferenças e reciprocidade, encoraja o aluno a reconhecer os 

seus conflitos e a descobrir a potencialidade de aprender a partir dos próprios erros. Da 

mesma forma, o professor não terá inibições em reconhecer seus próprios conflitos, 

erros e limitações e em buscar sua depuração, numa atitude de parceria e humildade 

diante do conhecimento que caracteriza o trabalho interdisciplinar. 

O trabalho interdisciplinar é tratado segundo Pontuschka (2002, pp. 190-191): 

 

Na perspectiva de promover mudança na maneira de ver o ensino e a 

aprendizagem da Geografia e das demais disciplinas escolares, tendo o 

coletivo como fundamentais, podemos criar uma metodologia que tenha 

como princípio a interdisciplinaridade, ou um trabalho mais integrado, para 

superar a compartimentação entre os saberes e promover a apreensão entre 

os saberes e promover a apreensão de conteúdos vinculados à realidade dos 

alunos. 

 

Esse trabalho interdisciplinar pressupõe a colaboração das várias ciências para o estudo 

de determinados temas que orientam as atividades pedagógicas, respeitando 

especificidades de cada área do conhecimento, isto é, a fragmentação necessária no 

diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na história do 

desenvolvimento do conhecimento. Respeitando-se os fragmentos dos saberes, procura-

se entender a relação entre uma totalização a ser perseguida e sempre ampliada pela 

dinâmica de busca de novas relações (DELIZOICO & ZANETIC, 1993, p.13). 

Esta postura de trabalho interdisciplinar favorece a articulação horizontal entre as 

disciplinas numa relação de reciprocidade, e, ao mesmo tempo, induz a um 

aprofundamento vertical na identidade de cada disciplina, propiciando a superação da 

fragmentação disciplinar. Este é um caminho interessante para a área de Ensino de 

Geografia, porém exige uma formação diferente de seus professores. 

A pesquisa procura destacar que a formação inicial reflexiva do professor de Geografia 

deve preocupar-se com a interpretação do espaço geográfico, na relação entre a escala 

local e a global, contextualizando os conteúdos de maneira que supere a análise 

fragmentada e superficial do espaço.  



A postura da formação do profissional reflexivo nos conduz a reflexividade em toda a 

prática do professor e em suas práticas. Dessa maneira o projeto de curso de extensão 

deve ser trabalho também nessa perspectiva reflexiva rumo às linguagens, saberes e 

práticas docentes efetivas na escola.  

 

2.2.  A necessidade do professor reflexivo na escola atual 

 

As rápidas transformações do contexto mundial, no que se refere a globalização e a 

tecnologia, necessitam de um profissional preparado para assimilar e socializar essas 

mudanças, que são constantes e variadas: o professor torna-se o ator que assume um dos 

papéis principais no contexto da educação.  

Assim, os cursos de formação de professores devem ser organizados e desenvolvidos 

em uma perspectiva reflexiva, para formar profissionais capazes de analisar, criticar, e 

modificar a realidade em que atuam, na prática diária.  

Pérez Gomez (1999, p.29), define: 

 

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as 

construções sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de 

intervenção. Supõe a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o 

conhecimento à medida que vai sendo produzido, para enriquecer e 

modificar não somente a realidade e suas representações, mas também as 

próprias intenções e o próprio processo de conhecer.  

  

Para trabalhar essas transformações, o professor de Geografia precisa ter clara a 

corrente teórico-metodológica que respalda a sua prática pedagógica, principalmente no 

que tange as relações entre as escalas local e global, levando em consideração o 

momento histórico, para que não recaia no anacronismo e se torne um mero reprodutor 

de conceitos desvinculados e vazios.  

Libâneo (2002, p.72) pondera que: 

 

Pensar é mais do que explicar e, para isso, as instituições precisam formar 

sujeitos pensantes, capazes de um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que 

desenvolvam capacidades básicas em instrumentação conceitual que lhes 

permitam, mais do que saber coisas, mais do que receber informação, 

colocar-se a frente „a realidade, apropriar-se do momento histórico de modo 

a pensar historicamente essa realidade e reagir a ela. 

 

É necessário traçar o mapa da crise da formação docente desenvolvendo uma 

perspectiva teórica e prática para a formação inicial dos professores de Geografia, bem 

como, sua organização para a solução da mesma. 

O aprender a ser professor de Geografia, na formação inicial ou continuada, deve-se 

pauta por objetivos de aprendizagem que incluem as capacidades e competências 

esperadas no exercício profissional do professor. O bom programa de formação de 

professores seria aquele que contemplasse melhor, no currículo e na metodologia, os 

princípios e processos de aprendizagem válidos para os alunos das escolas comuns.  

 Para que a prática se torne reflexiva, é preciso que os professores definam, eles mesmos 

os objetivos pedagógicos, afastando a idéia de serem técnicos que, repassam o saber. 

Entendemos que os cursos de formação inicial de professores, devem preparar seus 

alunos para romper com a cultura de papéis e compreender que o processo educacional 

decorre da junção de vários fatores como currículo, conteúdo e avaliação, que não são 



antagônicos, o que fragmenta a educação. Na verdade, o professor precisaria ser 

preparado para assumir um compromisso reflexivo e crítico quanto a sua prática e seu 

papel na transformação social. 

 

Um currículo nacional, para ter validade e eficácia, requereria também à 

criação de um tecido articulador social e intelectual inteiramente novo. Por 

exemplo, o conteúdo e a pedagogia da formação do professor teriam de ser 

intimamente vinculados ao conteúdo e à pedagogia do currículo das escolas. 

O conteúdo e a pedagogia dos exames teriam de ser intimamente vinculados 

aos conteúdos e às pedagogias, tanto do currículo como da formação dos 
professores. Esses vínculos atualmente não existem. (APPLE, 1996, p.66) 

 

Para isso, a formação inicial deve ir além de meras informações conteudísticas 

preestabelecidas que lhe são repassadas, deve estar vinculada às políticas educacionais 

transformadoras, tendo em vista a melhoria da sua prática. 

Segundo Gatti (1997, p.40): 

 

A universidade tem posto sistematicamente em segundo plano a formação 

dos professores. Parece que algumas crenças do tipo “quem sabe, sabe 

ensinar” ou “o professor nasce feito” ainda predominam em nosso meio, 

embora a realidade esteja a toda hora contraditando essas crenças. 

 

Nosso curso tenta alterar essa postura em relação à formação continuada de professores 

na Baixada Fluminense. 

 

3. MÉTODOS 

 

O desenvolvimento do projeto do curso Geografia Escolar: linguagens, cultura, 

saberes e práticas docentes está alicerçado em duas etapas: 

A primeira corresponde à organização do curso contendo os seguintes procedimentos: 

desenvolvimento das temáticas do Ensino de Geografia abordadas no curso de extensão, 

estruturação do curso em módulos, discussão das ementas e operacionalidade do curso. 

Esta etapa teve como base o Laboratório Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e 

Extensão do Instituto Multidisciplinar (IM) da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ) – Campus Nova Iguaçu e no Grupo de Estudos Integrados em 

Ambiente: geografia, educação e cidadania (GEIA) -  linha de pesquisa Práticas e 

Ensino em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus Nova 

Iguaçu, cadastrado no CNPq. 

Na segunda etapa temos a execução do curso de extensão voltado para os professores da 

escola básica da Baixada Fluminense (rede municipal, estadual e federal). Nesta fase de 

realização o curso de extensão é dividido em dois módulos: Módulo I - Geografia, 

Linguagens e Cultura; e Módulo II - Geografia, Saberes e Práticas, totalizando 80 horas, 

sendo 32 horas presenciais (com a realização de oficinas) e 48 horas não presenciais 

com a sistematização de projetos nas escolas (supervisão e orientação dos tutores). 

Nesta etapa de sistematização dos projetos se destaca as estratégias e metodologias dos 

projetos dos professores de Geografia na escola básica seguindo a concepção do curso. 

A metodologia da área de Ensino de Geografia busca um diálogo entre os conteúdos 

geográficos e a didática.  

Assim, segundo Castellar (2005, p.211): 

 



Toda a aprendizagem da geografia na educação básica, entendida como um 

processo de construção da espacialidade que corresponde a orientar-se, 

deslocar-se no espaço, pode ser associada aos seguintes objetivos: 1) 

Capacitar para a aplicação dos saberes geográficos nos trabalhos relativos a 

outras competências e, em particular, capacitar para a utilização de mapas e 

métodos de trabalho de campo. 2) Aumentar o conhecimento e a 

compreensão dos espaços nos contextos locais, regionais, nacionais, 

internacionais e mundiais e, em particular: conhecimento do espaço 

territorial; compreensão dos traços característicos que dão a um lugar a sua 

identidade; compreensão das semelhanças e diferenças entre os lugares; 

compreensão das relações entre diferentes temas e problemas de 

localizações particulares; compreensão dos domínios que caracterizam o 

meio físico e a maneira como os lugares foram sendo organizados 

socialmente; e  compreensão da utilização e do mau uso dos recursos 

naturais.  

 

Esses objetivos relacionam-se a uma geografia cujo método de análise do saber 

geográfico indica novas possibilidades de se alterar o currículo da geografia escolar e 

uma nova forma de se pensar o conhecimento geográfico. Os objetivos devem ir além 

dos conteúdos, pois incorporam conceitos procedimentais e atitudinais, contribuindo 

para ampliar a concepção de currículo existente nas escolas.  

E é por isso que é necessário fazer uma reflexão que traz questões não muito novas do 

ponto de vista histórico, mas que continuam atuais em função da falta de mudanças na 

postura do docente em relação ao como, para quê e para quem ensinar geografia 

escolar. Destacamos ainda a proposta metodológica da Pedagogia de Projetos para 

ampliar os horizontes do Ensino de Geografia. 

O curso de extensão Geografia Escolar: linguagens, cultura, saberes e práticas 

docentes procura pensar a formação continuada do professor de Geografia para uma 

escola e uma sociedade em que se possa consolidar a democracia. O professor precisa 

preparar-se para participar de projetos na escola que visem a reflexões participativas e 

atreladas as condições e à complexidade da sociedade atual. O curso tem como princípio 

orientador a pesquisa e se preocupa com os métodos, técnicas e linguagens a se 

utilizadas no ensino de Geografia e Caminha para a produção de saberes e de materiais 

didáticos. 

    

 3.1. A Estrutura Curricular  

 

O curso é composto por dois módulos: Módulo I - Geografia, linguagens e cultura e 

módulo II - Geografia, saberes e práticas docentes 

Módulo I - Geografia, linguagens e cultura 

Por meio de um adequado embasamento teórico e contato com a realidade, o curso 

pretende estimular o professor de Geografia a uma permanente atitude de reflexão 

diante dos problemas da educação, possibilitando-lhe a definição de objetivos 

educacionais significativos, a escolha ou criação de estratégias de ensino eficazes e 

coerentes levando em consideração as diferentes linguagens, o contexto cultural da 

escola e a abordagem interdisciplinar. 40 horas. 

Módulo II - Geografia, saberes e práticas docentes 

Conhecimentos básicos para o planejamento, gestão, acompanhamento e avaliação de 

projetos, com foco na área educacional de geografia, novos modelos de planejamento 

baseados em sistemas coerentes de conceitos e métodos em projetos na disciplina 



escolar de geografia, saberes geográficos, práticas docentes e projetos com a 

comunidade. 40 horas. 

Serão 08 encontros presenciais, 32 horas. Pessoal envolvido - 1 coordenador, 1 

supervisor, 1 tutor para cada 25 alunos e alunos do curso. 

Atividades à distância consistem na construção de um projeto de educação geográfica 

na escola com a orientação feita pela equipe e em especial os tutores, 48 horas. Pessoal 

envolvido - 1 coordenador, 1 supervisor, 1 tutor para cada 25 alunos e alunos do curso. 

A avaliação em cada módulo será feita por um relatório individual em cada módulo e 

um trabalho em grupo final desenvolvendo um projeto em educação geográfica na 

escola apresentado oralmente e impresso no dia de encerramento do curso. O resultado 

do processo de avaliação será expresso em um único conceito que represente todas as 

atividades desenvolvidas nos módulos. Para que seja aprovado no curso, o aluno deverá 

ter pelo menos 75% de presença nas aulas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. O professor reflexivo na sala de aula de geografia 

 

A formação inicial reflexiva do professor de Geografia deve preocupar-se com a 

interpretação do espaço geográfico, na relação entre a escala local e a global, 

contextualizando os conteúdos de maneira que supere a análise fragmentada e 

superficial do espaço. 

Assim, Libâneo (2002, p.73) afirma que: 

 

A busca de uma teoria mais abrangente para se pensar a formação 

profissional evitará a estabilização dos educadores em visões reducionistas. 

Considerará a refletividade que se reporta à ação mas não se confunde com 

a ação; a um saber-fazer, saber-agir impregnado de reflexividade, mas tendo 

seu suporte na atividade de aprender a profissão; a um pensar sobre a prática 

que não se restringe a situações imediatas e individuais; a uma postura 

política que não descarta a atividade instrumental. 

 

 A melhoria da educação, em especial, o ensino de Geografia deve ter como objetivo 

propiciar ao aluno da educação básica, a alfabetização geográfica, e, posteriormente, a 

análise, reflexão e crítica do espaço geográfico. Os educandos devem compreender os 

conceitos geográficos, valorizando-os, assim como o profissional da educação. E para 

isso, a formação inicial reflexiva do professor é de fundamental importância. 

Para Libâneo (2002, p.76):  

 

A escola é um dos lugares específicos do desenvolvimento da razão, 

portanto, de desenvolvimento da reflexividade. Adquirir conhecimentos 

aprender a pensar e agir, desenvolver capacidades e competências, implica 

sempre a reflexividade. Mas, principalmente a escola é lugar da formação da 

razão crítica através de uma cultura crítica, para além da cultura reflexiva, 

que propicia a autonomia, autodeterminação, condição de luta pela 

emancipação intelectual e social. 

 

A crítica aqui empreendida procura desvelar questões importantes a respeito da 

formação inicial do professor, e do percurso que a Geografia segue no currículo, bem 



como desmistificar a visão linear da disciplina, que a nosso ver pode ser reflexo da 

formação inicial precária. 

 Existe um grande abismo entre a formação do professor e sua prática. O currículo de 

formação do professor pode ser chamado de científico, mas não o prepara para o 

chamado currículo escolar, os conteúdos de atuação na escola. Esses fatos estão claros 

nos cursos de licenciatura em Geografia e na análise da prática docente cotidiana. 

As questões de caráter teórico, os estudos das várias formas de pensar e de ensinar 

ficam relegados a um segundo plano, levando a crença de que existe uma dicotomia 

entre o cidadão, o pesquisador e o professor. Ao cidadão, cabe vivenciar as mudanças 

sociais, políticas e econômicas; ao pesquisador, elaborar o conhecimento científico, e, 

ao professor, repetir, junto aos alunos, as elaborações teóricas, previamente construídas 

sem um aprofundamento nas questões referentes ao método. 

As categorias geográficas de lugar, paisagem, espaço, território, bem como a 

observação, a descrição e a análise dos mesmos, devem ser ensinados tendo em vista 

que essa ciência permite compreender a dinâmica do espaço social contemporâneo, 

qualquer que seja a escala da análise. Dessa maneira, as reflexões atinentes ao processo 

educacional, e, em especial, ao papel da Geografia, proporcionam uma melhoria da 

qualidade do ensino, essenciais para a construção da cidadania plena na sociedade 

brasileira. 

Assim, mudanças significativas na formação inicial, nos programas de ensino, nas 

políticas educacionais poderão levar a uma nova imagem desse profissional, e da 

importância da Geografia para uma leitura e interpretação crítica do mundo, ou seja, um 

novo posicionamento do professor de Geografia.  

Em um momento em que ocorrem grandes transformações nas relações humanas, 

culturais, econômicas, políticas, o caráter complexo da Geografia e a sua presença nas 

instituições escolares, deve desencadear novos olhares sobre a formação inicial do 

professor, buscando alternativas que rompam com a homogeneização da formação 

docente, e possibilitando uma intervenção significativa na sociedade. 

Devemos ter cuidado como são conduzidas as discussões entre os professores para que 

não provoquem um esvaziamento teórico do ensino de Geografia. Esvaziamento este 

que pode comprometer significativamente a formação das bases sólidas no aluno acerca 

de sua realidade espacial à medida que o professor, diante da expectativa de realizar um 

ensino cujos conteúdos teóricos se mostrassem relacionados com a realidade imediata 

do aluno, passou a restringir os estudos da realidade espacial à análise unicamente de 

fatos vivenciados imediatamente pelo aluno e a secundarizar a transmissão de conteúdos 

da geografia importantes na análise e interpretação da realidade espacial. 

Com isto, não estamos nos posicionando contra o tipo de ensino que procura transmitir 

os conteúdos de forma concreta ao aluno. Sempre defendemos que esta disciplina, 

através do seu corpo teórico, deve contribuir para desenvolver uma consciência crítica 

no aluno sobre a organização espacial da sociedade, e que este processo deve ter como 

ponto de partida a análise da lógica espacial local, para que a aprendizagem dos 

conteúdos ocorra da forma mais concreta possível. No entanto, consideramos 

importante esclarecer alguns aspectos importantes desta questão. 

Temos a convicção de que a compreensão da organização espacial da sociedade far-se-á 

de forma mais concreta à medida que o professor de Geografia iniciar os estudos desta 

organização a partir da análise dos elementos presentes na realidade espacial vivida pelo 

aluno, pois isso faz com que o aluno se envolva mais com os estudos e se encontre 

como sujeito social ativo dentro de sua realidade, conseguindo realizar generalizações 

importantes sobre a realidade espacial global. 



Da mesma forma, defendemos ser imprescindível que a prática do professor de 

Geografia não se restrinja à análise da realidade espacial que o aluno vivencia. É 

necessário que o professor, nos estudos realizados em classe, ultrapasse a análise deste 

espaço para que o aluno possa realizar abstrações sobre realidades espaciais mais 

distantes, o que lhe permitirá obter avanços nas suas faculdades de compreensão e uma 

visão de totalidade acerca de sua própria realidade. A passagem da visão concreta para a 

abstrata é fundamental. Somente a análise dos elementos vivenciados empiricamente 

pelo aluno não são suficientes para que este obtenha uma visão de totalidade da sua 

realidade espacial, pois sabemos que esta realidade é síntese de múltiplas 

determinações, as quais nem sempre se apresentam visíveis ao aluno. 

Para Costa (2003) os múltiplos elementos da realidade se tornem visíveis e 

compreensíveis ao aluno é necessária a mediação de um saber mais elaborado que o 

saber cotidiano. É o contato do aluno com o corpo teórico da Geografia em sua 

totalidade que lhe permitirá questionar e enxergar as limitações de sua realidade, 

ultrapassando assim a simples constatação do óbvio. 

Além do mais, o tipo de prática educativa que se restringe à vivência do aluno, 

unicamente, estará formando indivíduos para a realização dos objetivos imanentemente 

surgidos na vida de cada pessoa, na sua existência. Em outras palavras, estaremos 

educando o indivíduo para ele se adaptar a naturalidade de sua existência e dos desejos 

e expectativas por ele gerados, tendo por conseqüência, muitas vezes, uma atitude 

conformista e particularista que objetivamente reproduz e reforça a estrutura social 

alienada. 

Nesse sentido, ao reduzir seu ensino no nível das necessidades do cotidiano de cada 

indivíduo, a Geografia escolar estará contribuindo para a formação de indivíduos 

passivos diante de sua realidade social, contribuindo assim para a reprodução e a 

perpetuação da realidade social contraditória que hoje vivenciamos. 

Ao contrário disto, defendemos que a Geografia, no contexto das especificidades da 

educação escolar, deve ser um dos instrumentos que participem da promoção do ser 

humano a indivíduo livre e consciente como preconizamos anteriormente. Isto significa 

que seu ensino deve ser direcionado a educar indivíduos não apenas para o que eles são, 

mas principalmente para o que eles podem vir a ser. 

Portanto, para que a Geografia escolar seja eficaz na formação da consciência do aluno 

acerca de sua realidade espacial é preciso que o professor conduza o aluno a 

compreender tanto a lógica espacial local como a lógica espacial global e, concomitante 

a isso, a articulação desta última com a sua realidade. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da grande diversidade que se nos apresenta o mundo contemporâneo, precisamos 

(re)pensar constantemente nossas práticas docentes e trazer para o contexto da sala de 

aula novas linguagens e metodologias. Essa necessidade nos faz apresentar e divulgar 

idéias que mesmo ainda não se efetivando concretamente como extensão universitária 

nos sentimos na obrigação de divulgá-la como forma de resistência. 

Reforçamos que a oferta de cursos como o de Geografia Escolar: linguagens, cultura, 

saberes e práticas docentes, com esta natureza na Baixada Fluminense são escassos e os 

professores de Geografia do segundo segmento do Ensino Fundamental bem como os 

professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental carecem desta oportunidade 

para efetivarem sua formação continuada e, acima de tudo, criarem este espaço de 

ligação com a Universidade, onde o diálogo entre a teoria e prática se efetive de fato, 

em que linguagens, cultura, saberes e práticas docentes sejam contextualizadas. As 



ações extensionistas são fundamentais para a Universidade efetivar plenamente o seu 

papel no mundo contemporâneo.   

 

REFERÊNCIAS 

 

APPLE. Michael. A política do conhecimento oficial: faz sentido a idéia de um 

currículo nacional? In: SILVA, Tomaz Tadeu & MOREIRA, Antônio Flávio 

(org.).Currículo, Cultura e Sociedade. São Paulo: Cortez, 1996. Cap.3, p.59-91. 

BRASIL – Ministério da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Geografia. Brasília, MEC/SEF, 1998. 

CALLAI, Helena C. (Org.) Educação geográfica: reflexão e prática. Ijuí, Editora Ijuí, 

2011. 

CALLAI, Helena C. O Ensino da Geografia no Brasil: alguns caminhos. São Paulo: 

FFLCH, 1995. 

CARLOS, Ana F. A; OLIVEIRA, Ariovaldo U. (Orgs.) Reformas no mundo da 

educação: parâmetros curriculares e geografia. São Paulo, Contexto, 1999. 

CARLOS, Ana Fani A. (org.). Novos caminhos da Geografia. São Paulo, Contexto, 

1999. 

CASTELLAR, Sonia V. (Org.) Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São 

Paulo, Contexto, 2005, Antônio C. et al (Orgs.). Geografia em sala de aula: práticas e 

reflexões. Porto Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Porto Alegre, 

1998. 

CASTROGIOVANNI BRASIL – Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Brasília, MEC/SEF, 1999. 

CAVALCANTI, Lana S. Formações de Professores: Concepções e Práticas em 

Geografia. Goiânia, Ed.Vieira, 2006. 

CAVALCANTI, Lana S. Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos. 

Campinas, Papirus, 1998. 

COSTA, Lucimeire da Silva. Uma análise da formação do professor de Geografia na 

UFU: limites e possibilidades. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de 

Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003. 

DELIZOICOV, D. & ZANETIC, J. In PONTUSCHKA, Nídia N. (Org.) Ousadia no 

diálogo – Interdisciplinaridade na escola pública. São Paulo, Loyola, 1993. 

GATTI, Bernardes. Formação de professores e carreira: problema e movimentos de 

renovação. Campinas: Autores Associados, 1997. 119p. 

GERALDI, Corinta Maria Grisolia. FIORENTINI, Dario. PEREIRA, Elisabete 

Monteiro de A. (orgs.). Cartografias do trabalho docente: professor(a) pesquisador(a). 

Campinas: Mercado das Letras, 1998. 335p. 

GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais transformadores. In: GIROUX, 

Henry. Os professores como intelectuais transformadores: rumo a uma pedagogia 

crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p.157-164. 

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do 

pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro. 

(Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: 

Cortez, 2002, p. 53-77. 

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do 

pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro. 

(Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: 

Cortez, 2002, p. 53-77. 



MOURA, Dácio e BARBOSA, Eduardo, F. Trabalhando com projetos: planejamento e 

gestão de projetos educacionais. Petrópolis, Vozes, 2006. 

PÉREZ GOMEZ, A. La cultura escolar em la sociedade neoliberal. Madrid: Morata, 

1999. 

PONTUSCHKA, Nídia N. & OLIVEIRA, Ariovaldo U. (Orgs.) Geografia em 

Perceptiva: ensino e pesquisa. São Paulo, Contexto, 2002. 

PONTUSCHKA, Nídia N. Fundamentos para um projeto interdisciplinar: supletivo 

profissionalizante. In PONTUSCHKA, Nídia N. & OLIVEIRA, Ariovaldo U. (Orgs.) 

Geografia em Perceptiva: ensino e pesquisa. São Paulo, Contexto, 2002. 

PONTUSCHKA, Nídia, PAGANELLI, Tomoko I; CACETE, Núria H. Para ensinar e 

aprender Geografia. São Paulo, Cortez, 2007. 

SANTOS, Clézio. Da Sala de Aula ao Estudo do Meio: alternativas para o Ensino de 

Geografia. Santo André, clube de Autores, 2011. 

SANTOS, Clézio. Educação Tecnológica e Formação de Professores de Geografia. 

Florianópolis, Bookess, 2010. 

SANTOS, Clézio; TUNES, Regina Helena. Geografia Escolar: construções e (des) 

construções. São Paulo, Nege, 2000. 

SANTOS, Milton. Técnicas, Espaço, tempo, globalização e meio técnico científico 

informacional. São Paulo: Hucitec, 1997. 121p. 

VESENTINI, José Willian. O ensino de Geografia no século XXI. Dóssie: Geografia e 

ensino, Presidente Prudente, n.17,. p.5-19, jul.1995.  

 

  
 

 


