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Este livro, como todos os livros, tem uma história: a his-
tória de uma pesquisa, a história de uma forma de expri-
mir os resultados alcançados. A pesquisa a que me refiro 

neste livro se deve, sobretudo, ao esforço de professores e profes-
soras que se debruçaram em suas pesquisas e estudos em busca 
de uma reflexão verdadeiramente significativa sobre o a constru-
ção do pensamento geográfico.

Pensar e escrever sobre o pensamento geográfico e o tra-
balho do professor, há tempos são desafios impostos àqueles que 
se dedicam à formação de professores e os que experienciam 
cotidianamente o espaço escolar. Especialmente porque ensinar 
Geografia é oportunizar aos sujeitos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem um olhar especial capaz de reger um 
caminhar pela ciência e pelo mundo.

Em virtude disso, o professor, ao ensinar Geografia, com 
domínio do conhecimento do campo geográfico, que pode ins-
trumentalizar o aluno a fazer a leitura da realidade e a decodifi-
car nuances de um espaço em movimento, e propriedade da 
capacidade de refletir os métodos relacionados à construção da 
disciplina para tomar uma posição sobre as finalidades da 

PREFÁCIO
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Geografia em sua proposta de trabalho, avança o olhar para a 
ciência e para a vida comum.

O Seminário de Educação Geográfica ao oportunizar esta 
importante reflexão, em meio ao cenário imposto pela Covid-19 
de necessária interrupção das atividades educacionais presen-
ciais e isolamento social; de forma magistral, apresenta a rele-
vância da Geografia: na/para a escola, para a educação e para a 
formação cidadã.

Desse modo, a obra Contribuições do pensamento geo-
gráfico para o ensino e a pesquisa, com suas colocações, ao for-
malizar conhecimentos sobre o ensino e a pesquisa na Geografia, 
por importantes professores da universidade e da escola e pro-
fessores em formação, dá voz àqueles que representam um 
espaço de vida, que têm um espaço de fala e demonstram ter 
claro onde iniciaram a proposta de ensino e aonde chegaram. 
Uma de suas grandes contribuições.

Este é um livro que nos inspira olhar para a importância do 
trabalho docente, da formação de professores, da luta por políti-
cas públicas que garantam uma formação continuada de profes-
sores, das conexões e fugas das linearidades, da escola, da 
construção do pensamento e, sobretudo, de ensinar Geografia. 
Enfim, esta é uma obra que nos leva ao interesse pela pesquisa e 
pela docência, sob o olhar delicado daqueles que vivem e pesqui-
sam a temática em seus diferentes espaços pelo Brasil. Boa Leitura.

Priscylla Karoline de Menezes

Universidade Federal de Pernambuco

Recife-PE, 2021.
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Este livro, Contribuições do pensamento geográfico para 
o ensino e a pesquisa, é resultado dos diálogos estabele-
cidos no IV Seminário de Educação Geográfica, evento 

promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Geográfica (Gepeg) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
no ano de 2021. Assim, seus capítulos envolvem tanto as ideias 
de professores palestrantes convidados, quanto as de alunos 
de graduação, pós-graduação e professores universitários e da 
Educação Básica que integram o Gepeg.

Desde 2014, o Gepeg, localizado no Departamento de 
Geociências do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da 
UFPB, estimula o desenvolvimento de estudos e investigações 
científicas no campo da Educação Geográfica; desenvolve inter-
câmbio entre grupos da UFPB e de outras universidades, a 
exemplo do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação 
Geográfica (Lepeg) da Universidade Federal de Goiás (UFG); 
discute e reflete sobre a formação do professor de Geografia em 
diversas instâncias, considerando a organização curricular, as 
políticas educacionais institucionais e suas influências nas práti-
cas dos professores universitários e da Educação Básica.

APRESENTAÇÃO
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O Seminário de Educação Geográfica, evento que ocorre 
de forma bienal, na UFPB, contou em sua 1ª edição, em 2015, 
com o tema Práticas curriculares e Educação Geográfica; na 2ª 
edição, em 2017, Saberes e cultura na Educação Geográfica: 
escola, universidade e sociedade; na 3ª edição, em 2019, Formação 
de professores, metodologias e ensino de Geografia. Em sua 4ª 
edição, em virtude da pandemia da Covid-19, ele ocorreu de 
forma virtual, sendo esse e-book um produto e esforço que com-
partilha temáticas contemporâneas relacionadas ao processo de 
ensino e pesquisa na Educação Geográfica.

O tema central do presente e-book é o pensamento geográ-
fico, que corresponde a um modo de pensar o mundo por meio 
da perspectiva espacial, analisando fatos e fenômenos da reali-
dade, conectando diferentes componentes do espaço (naturais e 
sociais), tornando-os compreensíveis. Essa capacidade envolve 
questões: onde, como e por que nesse lugar e não em outro?

À vista disso, as propostas de ensino, pesquisa e extensão 
vêm articulando conhecimentos sobre a didática da Geografia 
no que corresponde à utilização de linguagem, recursos e meto-
dologias. Isso envolve também desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores dos estudantes, formação de conceitos 
geográficos e raciocínios cognitivos genéricos (memorização, 
análise, sistematização, síntese) e específicos da Geografia 
(observação, comparação, conexão etc.), articulados e represen-
tados de diferentes modos.

O livro Contribuições do pensamento geográfico para o 
ensino e a pesquisa conta com 16 capítulos, distribuídos em 
três partes, sendo elas: “Parte I – Debates sobre o pensamento 
geográfico voltados ao ensino e à pesquisa”; “Parte II – 
Linguagens, metodologias e recursos didáticos em Geografia”; 
“Parte III – Projetos formativos em Geografia e seus contextos”. 
Apesar dessa divisão, de cunho mais estético e didático, tem por 
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intuito dar maior visibilidade os textos apresentados; contudo, 
as temáticas se articulam em suas análises, reflexões e debates 
teórico-metodológicos.

Na primeira parte, o conjunto dos capítulos aqui apresen-
tados, destacam-se algumas convergências teóricas voltadas à 
Educação Geográfica e à dimensão epistemológica dessa ciência 
direcionada ao ensino. Frisa-se a importância da espacialização 
de fenômenos, da construção de conceitos geográficos (em des-
taque, espaço e lugar) e suas abordagens para a formação de 
professores de Geografia e alunos da Educação Básica. Entre as 
principais referências aos autores citados nesses capítulos estão: 
Lana de Souza Cavalcanti, Helena Copetti Callai, Rafael 
Straforini e Paulo César da Costa Gomes.

Outra proposta, apresentada na segunda parte da obra, é a 
relevância das linguagens, metodologias e recursos didáticos 
voltados ao ensino e à aprendizagem em Geografia. Parte-se da 
compreensão da importância da relação entre sujeito e objeto de 
conhecimento geográfico mediado pela construção/ utilização 
de instrumentos potencializadores de aprendizagem, sejam eles 
simbólicos ou materiais.

As preocupações referentes a essa dimensão metodológica 
de utilização de linguagens e recursos na Educação Básica e 
Educação Superior promove reflexões sobre organização curri-
cular, conhecimento escolar e inclusão escolar, tendo por obje-
tivo auxiliar o leitor a desvendar possíveis processos práticos e 
reflexivos da Educação Geográfica.

Em relação à terceira parte, a formação em/ pela Geografia, 
há capítulos que abordam o contexto contemporâneo da pande-
mia da Covid-19, que atinge o Brasil e o mundo, e como isso 
vem interferindo em propostas do ensino de Geografia em ins-
tituições escolares e universitárias, em formato remoto/ híbrido. 
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Além disso, são discutidos conhecimentos geográficos adotados 
em sala de aula.

Outros contextos são também identificados em relação ao 
projeto formativo, tanto curricular, no que se refere ao discurso 
sobre a sexualidade, às propostas curriculares na formação 
docente, às propostas de Estágio Supervisionado, quanto nas 
aulas de Geografia, na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

Desse modo, ler todos esses capítulos é passear e conhecer 
um pouco mais sobre o que se vem produzindo e discutindo na 
Educação Geográfica. Desejamos, desde já, uma boa leitura!

Antonio Carlos Pinheiro 
David Luiz Rodrigues de Almeida



PARTE I 

Debates sobre o 
pensamento geográfico 

voltados ao ensino  
e à pesquisa
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O foco do artigo é apresentar ideias sobre as contribui-
ções do pensamento geográfico (PG) no ensino e na 
pesquisa em Geografia escolar, a partir de formula-

ções teóricas desenvolvidas em outros textos e relatos de investi-
gações realizadas nos últimos anos. Esse foco tem relação com a 
linha de investigação que tenho trilhado com o intuito de com-
preender as possibilidades de realização do ensino de Geografia 
no contexto brasileiro contemporâneo.

O texto traz inicialmente elementos da discussão no campo 
da Didática da Geografia, sobre o desenvolvimento do pensa-
mento geográfico do aluno como meta do ensino. Em seguida, 
aborda entendimento sobre pensamento geográfico e indicações 
metodológicas decorrentes. Para concluir, são relatadas experiên-
cias com esse foco em investigações realizadas e em andamento.

1 

CONTRIBUIÇÕES DO  
PENSAMENTO GEOGRÁFICO  
PARA O ENSINO E A PESQUISA

Lana de Souza Cavalcanti
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Por que falar em pensamento geográfico no 
ensino é pauta atual?

A discussão em torno das metas do ensino de Geografia 
que ultrapassam a simples apresentação de conteúdos para 
serem memorizados por alunos tem tido ênfase nas três últimas 
décadas no Brasil. Muitas experiências alternativas a propostas 
convencionais desse ensino são levadas a cabo na prática docente 
cotidiana, movidas pelo desejo de professores que se compro-
metem com seu papel social, com evidências de resultados posi-
tivos. Aliadas a esse quadro, e graças à contribuição da pesquisa 
na Didática de Geografia, atualmente há diferentes formulações 
teóricas a respeito dessas alternativas. Uma delas é a que elege 
como meta central para o ensino de Geografia sua contribuição 
para o desenvolvimento do pensamento geográfico dos alunos. 
E por que esse desenvolvimento é relevante? Respostas a tal 
questão podem ser encaminhadas no campo da Didática e da 
atuação docente em Geografia.

A Didática tem se ocupado de questões teóricas e episte-
mológicas sobre a natureza do processo de ensino e aprendiza-
gem. Assim, ela está ligada ao debate epistemológico, pois 
entende que o ensino – aprendizagem refere-se a um processo 
de conhecimento pelo aluno. Nesse entendimento, o objeto de 
estudo da Didática da Geografia é o processo de ensino e apren-
dizagem ligado à apropriação de conhecimentos geográficos, 
ancorado em convicções sobre sua relevância social. Por essa 
perspectiva, é sua preocupação compreender como se caracteri-
zam os conhecimentos geográficos, qual sua natureza, sua histó-
ria e sua peculiaridade junto aos outros campos científicos. Daí, 
chega-se ao pensamento geográfico.

O pensamento geográfico compõe, portanto, no conjunto 
de saberes na formação e na atuação docentes essas reflexões da 
Didática. Em uma dimensão, ela orienta a compreensão sobre 
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os processos educativos e seu papel na formação das sociedades, 
sobre os professores e alunos, sobre os conhecimentos veicula-
dos. Ela dialoga com especificidades da Geografia, indicando 
caminhos de apropriação desse pensamento pelos alunos.

Portanto, o papel da Didática na formação/atuação é o de 
munir professores de bases teórico-conceituais sobre produção 
de conhecimentos, processos educativos, escolarização, sujeitos 
dessa escolarização e a contribuição das diferentes disciplinas 
nesses processos. Compreende-se que para ensinar não é sufi-
ciente o conhecimento disciplinar, hão de se considerar outras 
dimensões, que provêm das dimensões curriculares, epistemo-
lógicas, didáticas, psicológicas, políticas da educação, para que o 
professor possa avaliar o contexto e decidir por formas de estru-
turar e abordar tal conteúdo.

Em cursos de formação inicial, as disciplinas pedagógicas, 
como as didáticas, as metodologias e o Estágio Curricular são 
possibilidades de articulação entre conteúdos específicos. Nessas 
experiências formativas, quando se tem como objetivo preparar 
para a atuação voltada para o desenvolvimento amplo dos seus 
futuros alunos, é necessário que os conteúdos ensinados sejam 
abordados com fundamentos na lógica em que foram produzi-
dos e que permitam a reflexão sobre sua relevância. Para isso, é 
importante se ter uma concepção epistemológica da ciência que 
ensina, dos seus métodos investigativos e das condições históri-
cas e sociais de sua produção.

A conclusão a ser feita a essa altura é a de que, para ensinar 
Geografia, é necessário saber como ensinar Geografia. Tenho 
defendido a ideia de que, quando se ensina Geografia (tal qual 
acontece com as outras disciplinas), está-se ensinando um modo 
de pensar, está-se ensinando a compreender a realidade em que 
se vive por meio dos conteúdos produzidos pela ciência de refe-
rência dessa disciplina.
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A ciência geográfica produz conhecimentos sobre a reali-
dade que contribui para sua compreensão e é esse seu aporte na 
formação escolar de crianças e jovens.

O que é pensamento geográfico?

A Geografia produz conhecimentos específicos que são 
ferramentas teóricas e técnicas muito importantes para se com-
preender a dinâmica da realidade, sobretudo resultante da rela-
ção sociedade e natureza, o que tem se constituído, segundo 
Gomes (2013; 2017), em uma forma original de pensar. Nesse 
sentido, o pensamento geográfico é uma capacidade geral de 
realizar análise de fatos e fenômenos da realidade, aportando 
nela ela elementos originais. Essa capacidade desenvolveu-se 
historicamente apoiada em problematizações à realidade, tradu-
zidas nas questões: onde? Por que nesse lugar? Como é esse 
lugar (CAVALCANTI, 2012; 2019). Segundo Gomes (2013; 
2017), tais perguntas indagam a explicação das localizações, a 
exposição, o sistema de composição das localizações e suas ima-
gens e a ordem das coisas. É, dessa maneira, próprio da Geografia 
identificar por que as coisas estão onde estão e compreender o 
sentido e as consequências dessa ordem espacial. Para tanto, tal 
ciência tem articulado conceitos, categorias e princípios 
(MOREIRA, 2007) para operar esse pensamento e realizar aná-
lises e sínteses geográficas.

Na Geografia que se ensina, é importante saber como ensi-
ná-la a fim de que os alunos desenvolvam um pensamento geo-
gráfico. Como pode ser esse pensamento expresso? Parte-se da 
ideia de que sua formulação se inicia pelas perguntas destacadas 
no parágrafo anterior. Para respondê-las, estruturam-se conteú-
dos a partir de princípios, teorias, conceitos, que são também base 
da Geografia escolar, orientações para sua abordagem no ensino.
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Nessa abordagem, o espaço geográfico é o conceito central. 
Trata-se de análise de uma dimensão da realidade, a espaciali-
dade, que está imbricada com a realidade social. Por isso, para 
compreender a dinâmica da realidade, é importante entender as 
relações entre espaço, tempo e sociedade. Há uma espacialidade 
na vida cotidiana de cada indivíduo e na vida social em geral, o 
que significa a existência de uma espacialidade nas práticas sociais. 
Contudo, a espacialidade ressaltada não se refere a uma dimensão 
empírica da realidade, às localizações dos eventos, embora estas 
sejam pontos de partida considerados. Sua formulação teórico-
-conceitual parte da observação e localização de fenômenos, em 
termos de espaço absoluto, mas vai além, porque é composta tam-
bém pelos espaços relativo e relacional. Assim, pressupõe-se, para 
a abordagem da espacialidade, a descrição e a interpretação dos 
fatos, fenômenos e acontecimentos, com base em princípios e 
conceitos para compreender uma dimensão dessa realidade. 
Espaço geográfico é uma abstração, uma construção teórica que 
permite a apreensão da espacialidade das/nas coisas do mundo e 
das práticas sociais. O gráfico a seguir (Figura 1) expressa meu 
entendimento de pensamento geográfico:

Figura 1 – Pensamento geográfico

Fonte: Cavalcanti (2019).
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Conforme foi explanado, a compreensão é a de que se 
ensina com a Geografia um modo de pensar, uma perspectiva de 
análise da realidade. Nessa perspectiva, a prática cotidiana, nas 
aulas de Geografia, não se fundamenta na apresentação de con-
teúdos atomizados, mas em unidades temáticas estruturadas 
metodologicamente com a intencionalidade de formação do 
pensamento geográfico. O alcance dessa intencionalidade requer 
encaminhamentos metodológicos coerentes.

Caminhos metodológicos para a formação do 
pensamento geográfico do Ensino de Geografia

A pesquisa na área da Didática da Geografia no Brasil tem 
resultado em indicações recorrentes, que já se tornaram desafios 
da prática. Entre tais desafios, é importante considerar o aluno 
sujeito ativo de sua aprendizagem e o professor atuante na 
mediação cognitiva do aluno com conhecimentos geográficos 
(mediação didática).

Nesse sentido, propõe-se que o docente, por meio dos 
conteúdos escolares, propicie modos de desenvolver o pensa-
mento geográfico no aluno, considerando os conceitos geográ-
ficos como instrumentos simbólicos fundamentais para esse 
desenvolvimento.

Compreende-se que os conceitos trabalhados pela Geografia 
escolar têm como referência principal a ciência, ainda que haja 
consciência de suas limitações e que se saiba que muitos saberes 
construídos e adquiridos fora do âmbito científico são igualmente 
importantes de se considerar. No ensino de Geografia, portanto, 
a referência principal é a ciência geográfica e os conceitos produ-
zidos por ela. Esses conceitos científicos são estruturados em sis-
temas complexos, por meio dos quais é possível generalizar as 
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experiências dos alunos, interferindo na estrutura de seu pensa-
mento, desenvolvendo o pensamento teórico-conceitual.

Na linha da psicologia histórico-cultural, entende-se que 
os conceitos geográficos ajudam a ver o mundo como espaciali-
dades, porque “enxergam” nele tal dimensão, pela generalização 
e sistematização de conhecimentos. Nessa linha, os conceitos, os 
raciocínios e as linguagens geográficas são base estruturante do 
pensamento geográfico.

Tais pressupostos mais gerais têm orientado uma linha de 
investigação no âmbito do Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Educação Geográfica (Lepeg), da Universidade Federal de Goiás, 
desenvolvida em parcerias. O objetivo dessas pesquisas é experi-
mentar modos de ensinar e aprender Geografia para a vida coti-
diana cidadã. Como resultado, têm sido encaminhadas atividades 
focadas na abordagem de conteúdos geográficos com a temática 
urbana, articuladas com a vida cotidiana dos alunos.

Fundamentada em experiências com essas pesquisas, ela-
borei uma proposta de encaminhamento metodológico no 
ensino, com a pretensão de que, por esse caminho, desenvol-
vam-se atividades escolares com mais sentido para os alunos. 
Tal proposta está representada na Figura 2.

Destaca-se na Figura 2 que, ao se definir uma unidade de 
conteúdo, há uma reflexão a ser feita sobre o que é essencial na 
estrutura desse conteúdo. Para isso, uma orientação importante 
é a definição de um mapa de conteúdo. Em pesquisas realizadas 
a partir dessa proposta são encaminhadas reflexões em torno de 
tal concepção.
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Figura 2 – Percurso de mediação didática na Geografia escolar

Fonte: Cavalcanti (2014).

Na proposta, para que o aluno se mobilize realmente por 
algo que está sendo apresentado, é requisito essencial iniciar-se 
com a problematização desse “algo”. As aulas não poderiam ini-
ciar com a mera explicação do conteúdo, pois desse modo tal 
temática viria de fora e permaneceria externa ao mundo do aluno. 
De maneira diferente, caso se consiga afetar os alunos com ques-
tionamentos aos conteúdos, com a colocação de uma situação-
-problema (MEIRIEU, 1998) sobre a qual ele se sinta incitado a 
pensar, é possível construir um vínculo epistêmico mais real desse 
aluno com o conteúdo. Após tal problematização do conteúdo, os 
alunos estarão com maior prontidão para conhecer as contribui-
ções da ciência a respeito do tema. Ao final, orienta-se os alunos a 
produzirem sínteses de conhecimentos, explorando formas cria-
tivas de linguagens e apresentação.

Não se tem a expectativa de que essas orientações resol-
vam todos os problemas referentes ao interesse dos alunos pelos 
estudos, nem aos resultados de sua aprendizagem. É uma pro-
posta que pretende ser coerente com a orientação teórica 
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adotada e que pode potencializar resultados. Esse material da 
proposta tem representado apoio em diferentes equipes de pes-
quisa. Tais pesquisas se desenvolvem metodologicamente como 
pesquisa-ação colaborativa, e concebe a formação docente como 
um percurso formativo contínuo, pessoal e fruto de experiên-
cias compartilhadas (MARCELO GARCIA, 1999).

Munidos dessa concepção de formação docente, as inves-
tigações estão sendo desenvolvidas com o propósito de com-
preender a formação/atuação de professores de Geografia, por 
meio de análise de práticas docentes com conteúdos voltados à 
formação cidadã em Goiás. Elas têm se realizado por grupos de 
discussão e formação. Para relatar em breves linhas resultados 
dessas pesquisas, serão destacadas duas delas, aqui denomina-
das Estudo I e Estudo II:

Estudo I – RECCI – Rede Colaborativa de Ensino 
de Cidade e Cidadanias (como parte das ações 
previstas no projeto Formação/Atuação de pro-
fessores de Geografia, conhecimentos profissio-
nais e o pensamento geográfico: práticas docentes 
com conteúdos escolares para a vida urbana 
cidadã – (CAVALCANTI, 2018).

Esse grupo de discussão/formação docente, constituído 
em 2019, é composto por 21 membros, entre professores forma-
dores, professores da rede básica, alunos da pós-graduação e 
alunos de graduação.

O grupo realiza reuniões mensais de discussão e de troca 
de experiências com o apoio de leituras de teóricos especialistas 
nas áreas de interesse. Além da leitura de textos e relatos/discus-
sões sobre a prática vivenciada pelos componentes, o grupo ela-
borou projetos de ação e está coordenando duas atividades, em 
desenvolvimento no período de 2020/2021: 1. formação conti-
nuada para professores de Geografia com foco no ensino de 
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cidade e cidadania; 2. sala de professores de Geografia – diálogos 
abertos com professores da educação básica.

Em 2020, foi feita uma autoavaliação do grupo, quando os 
participantes declararam ser alto ou muito alto o índice de satis-
fação por fazer parte do grupo (93,8%), e que isso tem contri-
buído para sua formação. Eles apontaram para vários aspectos 
positivos do grupo, entre os quais destacam-se a colaboração, a 
discussão das ideias, as leituras, a horizontalidade nas relações, 
as possibilidades de articulação da Universidade com a escola 
básica. Outro aspecto relevante nessa avaliação refere-se à con-
tribuição do grupo para a concepção de cidadania e vida urbana 
cidadã, inserindo nela o cotidiano do aluno. Conclui-se, assim, 
que o grupo se constitui em oportunidade de um percurso for-
mativo de grande potência para a qualificação profissional e 
para o desenvolvimento do conhecimento da profissão 
(MARCELO GARCIA, 1999).

Estudo II – Ciência Geográfica na Escola: 
Formação do Pensamento Geográfico para a 
Atuação Cidadã (CAVALCANTI, 2019).

O Estudo II refere-se a uma investigação em desenvolvi-
mento, realizada por uma equipe formada por professores for-
madores, alunos da pós-graduação e da graduação e professores 
da rede básica de ensino. O grupo se constitui pela articulação 
de dois subgrupos: um sediado em Goiânia e um em Jataí. As 
atividades centram-se em reuniões semanais para realizar refle-
xões temáticas e para planejar ações em duas escolas. O trabalho 
consiste em planejar, realizar e avaliar atividades de mediação 
didática de unidades temáticas. Na metodologia, destacam-se a 
orientação de definir sistema de conceitos e mapa de conteúdo 
da Unidade Temática e o Percurso de Mediação Didática.
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Em 2020, a mediação didática foi realizada em contexto de 
pandemia, com atividades remotas, nas duas escolas participan-
tes, cada qual com uma unidade temática específica: Cerrado 
(Escola 1) e Centralidade Urbana (Escola 2). A partir do mapa 
de conteúdos, foi trabalhado o tema a partir do Percurso de 
Mediação Didática proposto, na lógica das operações: 
problematizar-sistematizar-sintetizar.

Em 2021, a atividade de mediação didática escolhida foi: 
modernização e inovação tecnológica e seus impactos no espaço 
urbano de Goiás. Nas discussões em grupo, surgiram indícios da 
positividade desse material e da construção coletiva de planos 
de ação docente, tanto para a formação docente quanto para a 
aprendizagem efetiva dos alunos. Em relação à formação 
docente, os membros da equipe relatam o desafio de iniciar o 
ensino de um conteúdo com a definição de um Mapa de 
Conteúdo (tendo como base teórica DÍAZ, E. G.; PORLÁN, R.; 
NAVARRO, E., 2017) e com a elaboração do Percurso de 
Mediação Didática. Outro ponto de destaque é a inclusão de 
uma situação-problema no início das atividades com os alunos. 
Alguns depoimentos dos participantes da pesquisa evidenciam 
essa avaliação: “o projeto significou muita aprendizagem”, 
“agora que o plano está enraizado”, “o trabalho engrandeceu 
desde o momento em que fizemos o trabalho em parceria”.

Considerações finais

Essas experiências demonstram que é importante experi-
mentar novas práticas de ensinar. Mas é necessário experimen-
tá-las com fundamentos teórico-metodológicos que permitam a 
formação de conceitos pelos professores sobre sua própria for-
mação, sobre a atuação docente, sobre Geografia escolar, sobre 
os alunos como sujeitos do processo.
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Pela avaliação das atividades realizadas até o momento 
pelos grupos de investigação aqui referidos, considero que mui-
tos desses fundamentos estão formulados e “enraizados” por 
seus componentes, atestando a potencialidade das propostas. 
No entanto, há muito ainda a ser trilhado.
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A Geografia, ciência consolidada a partir de pensadores 
que viveram em diferentes momentos e contextos histó-
ricos, traz em seu arcabouço um conjunto de conheci-

mentos que se relacionam a distintas tendências de pensamento 
originadas no decorrer da sua evolução. Desse modo, pode-se 
inferir que o pensamento geográfico sistematizado a partir do 
saber geográfico científico constitui um modo de olhar, inter-
pretar e atuar no mundo, o qual, quando utilizado e ressigni-
ficado na formação de professores e no ensino de Geografia na 
escola, tende a contribuir para a construção de modos de pensar 
espacialmente e de raciocinar a partir dessa ciência.

Considera-se que a mobilização de um modo de pensa-
mento geográfico de professor, em interação com a dimensão 
pedagógica, possibilita a construção, nos professores, do que 
denominamos “Pensamento Pedagógico-Geográfico”. A partir 
dessas constatações iniciais, tem-se como objetivo debater sobre 
o pensamento de professor e refletir a respeito dos aspectos que 

2 

O PENSAMENTO GEOGRÁFICO  
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
E NA DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA

Carina Copatti
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consideramos basilares na constituição do Pensamento 
Pedagógico-Geográfico de Professor. Busca-se, portanto, res-
ponder à seguinte questão: que elementos são basilares para a 
constituição do pensamento geográfico de professor e qual sua 
importância para a formação de professores e para a docência 
em Geografia? No intuito de respondê-la ou, ao menos, contri-
buir para tecer alguns possíveis caminhos, iniciamos pela defini-
ção do paradigma do pensamento de professor e, posteriormente, 
abordamos aspectos sobre o pensamento geográfico e 
Pensamento Pedagógico-Geográfico de Professor.

Fundamentação teórica ou primeiras reflexões 
sobre Pensamento de Professor

Ao propor o ensino escolar é necessário que considere-
mos um conjunto de conhecimentos e de saberes escolares e 
saberes específicos de cada área do conhecimento. Esses conhe-
cimentos são essenciais para superar fragilidades que consti-
tuem o senso comum e avançar o conhecimento de base 
científica para responder a situações e problemas evidenciados 
na sociedade. Esse processo requer que os professores com-
preendam as estruturas envolvidas e sua mobilização, o que 
abarca seu pensamento de professor.

Segundo Braz (2007), a definição de pensamento de pro-
fessor relaciona-se com o modo como os professores pensam, 
conhecem, representam a realidade educativa, a profissão, e 
como solucionam os problemas inerentes ao ensino, como cons-
troem suas convicções, planejamentos e histórias de vida.

O paradigma que envolve as investigações sobre o pensa-
mento do professor surgiu nas décadas de 1960-1970 nos Estados 
Unidos, em decorrência das preocupações de ordem curricular. 
No ano de 1974 ocorreu a Conferência Nacional de Estudos 
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sobre o Ensino; nesse evento, segundo Braz (2007), Lee S. 
Shulman presidiu a 6ª Comissão de estudos, intitulada “O 
Ensino como Processamento Clínico de Informação”, preocu-
pando-se em estudar por que os professores agem e planejam de 
formas específicas. Shulman, em publicação feita em 1987e 
republicada em 2005, considerou que

las descripciones pormenorizadas del profesor 
experto son escasas. Si bien existen muchas carac-
terizaciones del profesor efectivo, la mayoría de 
ellas se concentra en la forma en que el profesor 
gestiona el aula. Se encuentran pocas descripcio-
nes o análisis de docentes en las que se preste 
especial atención no sólo al manejo de los alum-
nos en clase, sino además al manejo de las ideas en 
el aula. Será preciso poner el acento en ambos 
aspectos si se pretende que nuestras descripciones 
de una buena docencia sirvan como criterios de 
orientación suficientes para el diseño de una 
mejor educación (SHULMAN, 2005, p. 1).

Utilizando-se da descrição de uma experiência de uma 
professora em sala de aula, o autor propõe questões que envol-
vem pensar quais são as crenças, as concepções e os conheci-
mentos práticos que permitem à professora ensinar como se faz. 
As provocações induzem-nos à reflexão sobre o pensamento de 
professor e os aspectos mobilizados na/para a docência.

Posteriormente, pesquisas sobre pensamento de professor 
foram propostas pela Associação Internacional de Estudos sobre 
o Pensamento do Professor da Universidade de Sevilha/Espanha. 
Essa instituição, a partir da década de 1980, avançou no sentido 
de considerar a influência da cultura e das interações sociais no 
pensamento e na ação dos professores, constituindo estudos 
sobre pensamento de professor pela perspectiva socioconstruti-
vista ou sociocultural.
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Pérez Gomez e Gimeno Sacristán (1988), atuantes nessa 
perspectiva, contribuem para a reflexão proposta ao afirma-
rem que

el profesor, cuando se entrenta a una compleja 
situación real em la que debe intervenir crea un 
modelo mental simplificado y manejable de tal 
situación, y por lo general, se comporá racional-
mente respecto a dicho modelo simplificado. 
Para comprender, pues, el comportamiento 
docente del profesor será necesario indagar sus 
procesos mentales, los contenidos, métodos y 
procedimientos tanto de su representación como 
de su proposición mental (PÉREZ GOMEZ E 
GIMENO SACRISTÁN, 1988, p. 38).

Geralmente, não tem sido comum, no cotidiano de atua-
ção dos docentes, um processo de reflexão e compreensão sobre 
a estrutura que compõe seu pensamento e para responder que 
conhecimentos são mobilizados para ensinar de determinada 
forma e, também, o que é considerado nesse processo.

Diante dessa situação, consideramos que o professor é um 
sujeito ativo na tomada de decisões no processo de ensino, e 
desenvolve determinadas ações a partir de intenções que se 
constituem por meio da estrutura de pensamento construída. A 
partir dela, pode mobilizar raciocínios, análises e refletir sobre 
distintas situações que ocorrem no decorrer do seu trabalho, 
sendo, portanto, necessário consciência acerca de sua estrutura 
de pensamento e como é mobilizada.

Consideramos que a construção do pensamento de pro-
fessor não desconsidera suas vivências e experiências pessoais, 
mas precisa se alicerçar na complexidade de conhecimentos e 
saberes que envolvem sua profissão. Na formação de professo-
res, a interação desses processos se complexifica e ganha novos 
aportes com base na ciência e nos conhecimentos escolares, 
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dando subsídios para a tomada de decisões, a definição de pro-
posições, as intenções e ações a serem realizadas. Assim, con-
forme explicita Braz (2007), o professor não pode ser considerado 
somente um sujeito que raciocina, mas também um agente que 
reflete criticamente sobre a realidade.

A consciência do professor sobre a influência de fatores 
externos e internos ao seu pensamento contribui para que pense 
como é organizada essa estrutura, como tornam possível tomar 
decisões, tecer raciocínios e desenvolver diferentes ações. Esse 
se constitui no movimento proposto ao abordamos, adiante, 
sobre o pensamento essencial do professor de Geografia na sua 
formação e no ensino.

Metodologia

Tem-se como aporte metodológico a pesquisa teórico-bi-
bliográfica com base em autores que investigam a respeito do 
pensamento de professor (SHULMAN, 2005; MARCELO 
GARCÍA, 1987; 1992; PÉREZ GOMEZ; GIMENO SACRISTÁN, 
1988; BRAZ, 2007), e pensamento geográfico (CALLAI, 2013; 
2016; CAVALCANTI, 2019), em interação com algumas propo-
sições já apresentadas na Tese de Doutorado (COPATTI, 2019), 
como amparo no intuito de produzir reflexões e propor alguns 
avanços sobre tal temática.

Resultados e discussões envolvendo pensamento 
geográfico na ciência e na formação de 
professores de Geografia

Desde a origem do ser humano, pensar o espaço e sobre o 
espaço tem sido parte da sua condição racional e da constituição 
dos modos de vida de cada sociedade, o que originou, no século 
XIX, a ciência geográfica. Com relação ao início da 
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sistematização desses conhecimentos, Maia (2001, p. 72) explica 
que o início da sistematização do material de observação e de 
fatos usados para explicar os fenômenos do globo terrestre é 
demarcado no século XVIII. A Geografia realizada nesse período 
detinha-se principalmente em tratados cartográficos, topográfi-
cos e naturalistas, apoiada tanto nesses tratados naturalistas 
com abundantes descrições do meio natural como nas pesquisas 
etnográficas, atrelada às narrativas de viagens, sem possuir ainda 
um corpo de interpretação individualizado.

A sistematização de conhecimentos geográficos e sua pos-
terior ampliação e complexificação ao longo do tempo contri-
buíram para constituir um modo de pensamento geográfico 
científico, cuja estrutura é pesquisada e ampliada em estudos da 
Geografia acadêmica que, em alguma medida, constituem a 
Geografia escolar. É formada por uma estrutura teórico-concei-
tual, metodológica, epistemológica, e torna possível desenvolver 
raciocínios que abarcam a mobilização de processos mentais 
para analisar determinadas situações e fenômenos que ocorrem 
em distintas escalas. A Figura 1 ilustra a estrutura mobilizada na 
construção do pensamento geográfico.

O desenvolvimento da ciência geográfica e do pensamento 
geográfico a ela relacionado nos oportuniza, atualmente, o 
acesso a um constructo que envolve conceitos, categorias de 
análise, teorias, métodos, princípios geográficos, processos 
metodológicos, que consideramos essenciais para interpretar 
distintos contextos, situações geográficas e fenômenos que ocor-
rem no espaço geográfico.
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Figura 1 – Estrutura dos processos mobilizados na constituição 
do pensamento geográfico

Fonte: a autora.

Para Cavalcanti (2019), o objeto da Geografia, o espaço 
geográfico, pode ser compreendido como

uma categoria de análise que permite apreender 
a espacialidade de fatos, fenômenos e aconteci-
mentos, como parte da explicação da realidade, 
não somente como resultado da dinâmica rela-
ção entre o homem e o meio. É uma categoria de 
análise bastante rica, complexa, dinâmica; 
expressão ela mesma da relação entre sujeito e 
objeto (CAVALCANTI, 2019, p. 31).

O pensamento geográfico constitui-se em uma estrutura 
basilar para interpretar as dinâmicas que ocorrem no espaço 
geográfico. Nesse sentido, o pensamento geográfico, conforme 
Callai (2016), é tido como essencial para que, em qualquer lugar, 
o professor consiga ensinar e estudar Geografia. Assim, pode-se 
partir da dimensão espacial de um fenômeno e mobilizar a 
estrutura de pensamento inerente à ciência geográfica para ler, 
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interpretar e compreender situações que ocorrem em distintas 
realidades, no que se denomina mundo da vida.

O conjunto de conhecimentos e a mobilização destes nas 
dinâmicas que envolvem o pensamento geográfico são essen-
ciais para compor um modo de pensamento geográfico de pro-
fessor, conforme já afirmamos em outras publicações (COPATTI, 
2019; 2020), mas não bastam por si só para ensinar Geografia a 
futuros professores (em sua formação inicial) e para ensinar na 
escola. Em outras palavras, chama-se a atenção para o conjunto 
de conhecimentos que precisam ser considerados na construção 
de um modo de pensamento geográfico para a docência, o que 
se denomina Pensamento Pedagógico-Geográfico de Professor.

Para tal afirmação, partimos da proposição de Shulman 
(2005), quando traz a categoria Pedagogical Content Knowledge 
(PCK), traduzida como “Conhecimento Pedagógico de 
Conteúdo”, cuja ideia é a de que não basta apenas uma das 
dimensões para ensinar em sala de aula. É preciso que convir-
jam conhecimentos articulando o conhecimento de conteúdo e 
o pedagógico. No entanto, consideramos que não é possível 
pensar o ensino de Geografia partindo diretamente dos conteú-
dos, e defendemos uma estrutura que engloba um constructo de 
aspectos que partem da constituição científica da Geografia – do 
pensamento geográfico – e da sua perspectiva acadêmica e esco-
lar na interação com os conhecimentos didáticos e pedagógicos. 
A Figura 2 ilustra esses aspectos:
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Figura 2 – Construção do Pensamento  
Pedagógico-Geográfico de Professor

Fonte: a autora (2019).

O Pensamento Pedagógico-Geográfico (PPG), além de 
sustentar um modo de pensar geograficamente, refere-se a um 
modo de abordar temas e fenômenos sob o olhar geográfico 
(COPATTI, 2019). Constitui-se em uma forma sistematizada 
mentalmente pelo professor, com base em um conjunto de 
conhecimentos e saberes docentes, que tornam possível articu-
lar uma estrutura de elementos que envolvem o que é especifica-
mente geográfico (da ciência Geografia, suas estruturas de 
linguagem e método, suas especificidades acadêmicas e escola-
res). Esses elementos, ao serem mobilizados sob a dimensão 
pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem, contri-
buem para trabalhar determinado tema/conteúdo a partir do 
raciocínio e das análises geográficas.

Conforme Marques (1992), a dimensão pedagógica não 
deve simplesmente estar a par das demais dimensões; deve arti-
culá-las entre si e imprimir-lhes o sentido crítico da emancipa-
ção humana, pois considera que o conhecimento pedagógico é 
que congrega as demais estruturas do conhecimento, que são: a 
dimensão técnica, hermenêutica e crítico-reflexiva, e a dimen-
são educativa, dando-lhe sentido e forma. Existe, conforme 
Callai (2013), a necessidade de que o professor saiba operar com 
a dimensão técnica e a pedagógica, e que tenha em si essas 
dimensões, perceba-as e as compreenda.
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Isso contribui para que ele amplie a autonomia tanto no 
pensar geograficamente quanto no modo de abordar esse conhe-
cimento em sala de aula, movimento de construção de pensa-
mento que se inicia na formação dos professores e precisa ser 
pensado no decorrer do processo de tornar-se o profissional que 
irá ensinar Geografia na escola.

O professor, ao propor problematizações sob aportes 
específicos da ciência geográfica, precisa considerar os proces-
sos de aprendizagem dos alunos, seus níveis cognitivos e as 
situações históricas, sociais, culturais, ambientais envolvidas 
nas dinâmicas que constituem o mundo, e tornam possível ana-
lisar e interpretar, pela Geografia, situações, fenômenos, proble-
mas sociais. Diante disso, defende-se o desenvolvimento do 
Pensamento Pedagógico-Geográfico de Professor, compreen-
dendo que ele abarca as dimensões formativas desse profissional 
a partir de um modo de pensar que parte da relação entre o pen-
samento geográfico (sua estrutura de linguagem e método) com 
outros conhecimentos e saberes que se referem à atuação do 
docente (neste caso, a escola, suas realidades, a dimensão peda-
gógica), com o mundo da vida e com uma estrutura histórica/
social/cultural/política que perpassa a construção do conheci-
mento proposta pelo professor na escola (COPATTI, 2019).

Diante disso, a ciência geográfica em sua estrutura de ele-
mentos constitui-se em base para mobilizar esse pensamento. 
Na formação dos professores, os conhecimentos geográficos são 
mobilizados em conexão com sua trajetória de vida, suas cren-
ças, representações sociais, tradições socialmente constituídas e 
outros distintos aspectos que envolvem as especificidades da 
escola e de sua estrutura e função. Cientes disso, é importante 
cada vez mais avançar a compreensão dos processos mentais e 
conhecimentos mobilizados na formação de professores de 
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Geografia e nas atividades que desenvolvem no ensino escolar 
dessa ciência.

Tais estudos podem contribuir para diminuir incertezas 
em sala de aula. Conforme Braz (2007), tensão, insegurança e 
incerteza próprias dos processos interativos em sala de aula são 
amenizadas em função das rotinas ou dos esquemas de pensa-
mento, favorecendo o desenvolvimento de processos cognitivos 
dos professores. Para García (1987), esquemas ou rotinas vão se 
elaborando, transformando, eliminando ou repetindo como 
consequência do desenvolvimento profissional do professor.

Desse modo, defendemos que o desenvolvimento cons-
ciente do Pensamento Pedagógico-Geográfico de Professor nos 
permite compreender esses processos, entender por que algu-
mas coisas são eliminadas, outras são mantidas ou repetidas ao 
longo do trabalho docente. Essa consciência possibilita, ao orga-
nizar o planejamento docente e colocar em ação as aulas, definir 
claramente o que ensinar, por quê, como, quando, quanto (que 
intensidade para cada ação/proposição).

Considerações finais

Finalizamos esta reflexão a partir da afirmação de García 
(1992) segundo a qual o que o professor pensa sobre o ensino 
influencia a sua maneira de ensinar. Este constitui, portanto, um 
aspecto necessário de ser analisado, uma vez que a construção 
do pensamento de professor e a clareza sobre a estrutura que o 
constitui e que é mobilizada para ensinar são essenciais para ter-
mos maior consciência acerca de nossas ações, intenções, 
proposições e decisões no ensino de Geografia.

Nesse sentido, há uma série de aspectos, de conhecimen-
tos e saberes que precisam ser considerados quando abordamos 
o pensamento de professor, e especificamente a formação de um 
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modo de pensamento amparado na ciência geográfica. Diante 
disso, defendemos que a constituição do Pensamento 
Pedagógico-Geográfico de Professor torna possível articular um 
conjunto de estruturas e mobilizá-las, com qualidade, ao reali-
zar análises, interpretações e ao desenvolver processos de racio-
cínio utilizando o conhecimento geográfico, a fim de 
compreender o mundo da vida e as interações que se efetivam 
na relação sociedade-natureza.

A constituição desses elementos e da consciência da sua 
mobilização a partir dos processos mentais envolvidos nas 
ações, decisões, intenções e proposições do professor contri-
buem para qualificar sua atuação e construir com os estudantes 
possibilidades de educação geográfica. Por isso, o Pensamento 
Pedagógico-Geográfico de Professor precisa ser abordado desde 
a formação dos professores de Geografia, visando contribuir 
também com o ensino escolar.
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Este capítulo tem como objetivo analisar as unidades 
temáticas e o nível das pesquisas identificadas nos anais 
das três edições do Seminário de Educação Geográfica, 

realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), campus I, 
João Pessoa-PB. O referido evento é organizado pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (Gepeg/ UFPB).

O Seminário de Educação Geográfica é um evento bienal, 
realizado nos anos de: 2015, com o tema “Saberes e cultura na 
Educação Geográfica: escola, universidade e sociedade” (150 
participantes); 2017, com o tema “Saberes e cultura na Educação 
Geográfica: escola, universidade e sociedade” (160 participan-
tes); e 2019, com o tema “Formação de professores, metodolo-
gias e ensino de Geografia” (161 participantes).

Utilizam-se os procedimentos da análise de conteúdo para 
categorizar as unidades temáticas e os níveis das publicações em 
artigos e resumos. A partir de alguns exemplos, procura-se 
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discernir possíveis relações para a construção do pensamento 
geográfico voltados ao ensino e à pesquisa em Geografia.

Conforme Cavalcanti (2019, p. 96), o pensamento geo-
gráfico pode ser compreendido como

um processo de desenvolvimento de funções psi-
cológicas superiores [...] que ocorre continua-
mente nos sujeitos (estudantes), em processos de 
formação de conceitos geográficos (cotidianos e 
científicos: lugar, paisagem...) e no exercício arti-
culado de raciocínios cognitivos genéricos 
(memorização, análise, síntese) e mais específi-
cos para a Geografia (observação, comparação, 
conexão, descrição), que são representados/ 
apresentados de diferentes maneiras, articulados 
em diversas partes.

Na mesma linha de raciocínio, Straforini (2018) considera 
que o pensamento geográfico corresponde ao processo de apren-
dizagem de uma série de atributos que correlacionam conceitos 
fundantes (espaço, escala e tempo) e um tripé metodológico 
(localizar, descrever e analisar), relacionando componentes físi-
cos e sociais para a análise de um fenômeno geográfico.

Com base nessas informações, questiona-se: em que pro-
porção as publicações dos trabalhos nos anais do Seminário de 
Educação Geográfica articulam uma discussão para produção 
de um pensamento geográfico? Como as produções apresenta-
das nos anais do evento contribuem para o desenvolvimento do 
ensino e pesquisa na Educação Geográfica?

Procedimentos metodológicos adotados

Para o desenvolvimento dessa investigação, optou-se por 
uma abordagem exploratória dirigida pela pesquisa bibliográ-
fica. De acordo com Gil (2020, p. 44), ela é “desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de 
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livros e artigos científicos” (grifo nosso). A fonte dos trabalhos 
científicos aqui analisados é proveniente dos anais do Seminário 
de Educação Geográfica.

Foram contabilizados 175 trabalhos nas três edições do 
evento. Assim, definiu-se a análise dos artigos e resumos expan-
didos, extraindo-se dois elementos, sendo eles: (1) nível escolar 
das pesquisas; e (2) eixos temáticos da produção dos trabalhos. 
Essas produções foram desenvolvidas pelas seguintes categorias: 
alunos da licenciatura (181), professores da Educação Superior 
(55), professores da Educação Básica (36), mestrandos (26), 
doutorandos (9) e especialistas (2)1.

A identificação do nível escolar das pesquisas foi organi-
zada em: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Básica e 
Ensino Superior. Destarte, procurou-se analisar os trabalhos 
com a finalidade de identificar a que nível escolar a pesquisa se 
adequava, como apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Nível escolar das pesquisas

Fonte: Anais do Seminário de Educação Geográfica (2015; 2017; 2019). Organizado pelos autores.

1 As quantidades aqui especificadas se referem ao total de autores principais por ca-
tegoria durante as três edições do evento.
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Para a catalogação das IES (Quadro 1), considerou-se ape-
nas a procedência do autor principal de cada trabalho indicado 
nos anais. A partir da 2ª edição do Seminário de Educação 
Geográfica, observou-se que uma mesma publicação continha 
autores de IES diferentes, inclusive de estados.

Outra característica presente no Quadro 1 é a participação 
de professores de Geografia da Educação Básica das secretarias 
municipais de João Pessoa-PB, Recife-PE, Fortaleza-CE e Santo 
André-SP e secretarias estaduais da Paraíba e do Mato Grosso 
do Sul. Ao longo das três edições do evento há representantes de 
IES e de escolas das cinco regiões brasileiras.

As etapas adotadas da análise de conteúdo, com base em 
Bardin (1977), foram: (a) pré-análise; (b) exploração do mate-
rial; (c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Na pré-análise, desenvolveu-se a organização do material 
investigado e sua sistematização para: (a) leitura flutuante; (b) 
escolha dos documentos, recorte dos artigos e resumos expandi-
dos, que compõem o corpus de análise; (c) formulação das hipó-
teses e objetivos preliminares a partir dos Grupos de Diálogo e 
Experiência (GDEs); (d) elaboração de indicadores a partir das 
palavras-chave das produções científicas. Seguiu-se a regra da 
exaustividade de deferência do material selecionado extraindo-se 
o maior número de informações apresentadas (BARDIN, 1977).
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Na exploração do material, recorreu-se à construção das 
operações de codificação e consideraram-se os recortes em unida-
des de registros. Na categoria unidades temáticas, recorreu-se à 
leitura do resumo e organização e sistematização das suas pala-
vras-chave (categorias iniciais). Com o agrupamento das catego-
rias iniciais, definiram-se as unidades temáticas (ver Quadro 2).

A terceira etapa correspondeu ao tratamento dos resulta-
dos, à inferência e interpretação, e apreenderam-se os conteú-
dos manifestos e latentes contidos no corpus de estudo. Em 
auxílio à revisão bibliográfica utilizada para explicitar a com-
preensão das unidades temáticas, utilizou-se também da produ-
ção científica apresentada nos anais do evento de 2015, 2017 e 
2019. Para identificar as obras apresentadas nos anais, seguiu-se 
essa estrutura: nome do(s) autor(es), ano de publicação nos 
anais, categoria de publicação – Art. (artigo) ou Res. (resumo 
expandido) – e ordem em que aparece a obra.
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Quadro 2 – Eixos temáticos dos trabalhos científicos dos anais 
de 2015, 2017 e 2019

Categoria inicial Unidades 
temáticas

Cartografia (escolar, tátil, inclusiva, social), linguagem 
audiovisual, mapas (mudo, mentais, afetivos), maquete, 
alfabetização (espacial, cartográfica) e geotecnologias.

Representação 
espacial

(21 trabalhos*)

Paisagem, lugar, território, região (imediata, interme-
diária), conceito (geográfico).

Formação de 
conceitos

(11 trabalhos)

Formação (de professor, continuada, – vida), prática 
(docente), processo de ensino-aprendizagem, pesquisa, 
estágio, Pibid, residência pedagógica.

Formação de 
professores

(25 trabalhos)

Mobilidade urbana, semiárido (brasileiro), água, cul-
tura e religião, educação ambiental, exploração ambien-
tal, conservação ambiental, Mata Atlântica, ecologia, 
natureza, conscientização política, crise, trabalho 
migrante, educação patrimonial, Climatologia e 
Geomorfologia, agrotóxicos, temáticas físico-naturais, 
sexualidade.

Conteúdo-
método

(25 trabalhos)

EJA, vivência, experimentação, contato, relato de expe-
riência (discente), currículo escolar, aprendizagem, 
espaço escolar, prática (educativa), escola, inclusão, 
Ensino Superior, espaço acadêmico, cultura, cidadania, 
espaços não formais, jovens, políticas públicas.

Contexto de 
ensino

(26 trabalhos)

Educação (dinâmica, lúdica, do campo) mediação, lei-
tura (do mundo), recursos tecnológicos, experiência 
didática, modos de ensinar, práticas geográficas, lúdico, 
estudo do meio, aula de campo, caderno de viagem, tec-
nologia, ferramentas midiáticas, instalações geográfi-
cas, material didático, ensino dinâmico, histórias em 
quadrinhos, currículo, livro didático, recurso didático, 
práticas avaliativas, estratégias de ensino, metodologia 
(de êxito, de ensino), revista geográfica, literatura de 
cordel, jogo, caixa de areia.

Didática da 
Geografia

(36 trabalhos)

Fonte: Anais do Seminário de Educação Geográfica (2015; 2017; 2019). Organizado pelos autores.
* Esses números representam a soma total de trabalhos nos três anais do evento em análise.
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Parâmetros e discussões dos artigos para o 
desenvolvimento do pensamento geográfico

Tendo em vista o amplo repertório de artigos e resumos 
expandidos desenvolvidos nos últimos três eventos do Seminário 
de Educação Geográfica (135 trabalhos), resolveu-se selecionar, 
de forma aleatória2, três artigos para a seguinte análise.

O primeiro artigo, O professor e as atividades complemen-
tares no ensino de Geografia, foi desenvolvido por Monteiro, 
Silva e Santos (2015, art. 32), alunos da licenciatura da 
Universidade de Pernambuco. O nível do trabalho corresponde 
à Educação Básica e se enquadra no eixo temático Didática da 
Geografia.

O trabalho tem o seguinte objetivo:

Analisar as atividades complementares utiliza-
das nas aulas de geografia, além de evidenciar 
possíveis formas de trabalhar com essas ativida-
des na complementação do ensino-aprendiza-
gem de geografia (MONTEIRO; SANTOS; 
SILVA, 2015, art. 32, n.p.).

Os autores entendem a atividade complementar como uma 
forma de reunir informações sobre um conteúdo da Geografia 
contextualizado no lugar de vivência do aluno. Para alcançar essa 
proposta, utilizam-se procedimentos da pesquisa bibliográfica.

O artigo é dividido em duas partes: a primeira apresenta 
formas de trabalhar as atividades complementares nas aulas de 
Geografia; a segunda trata do papel do professor diante dessas 
atividades. Há uma indefinição acerca do entendimento do que 
seriam atividades complementares. Ora são tratadas como 

2 Para isso, considerou-se, em cada um dos três anais, o número total de trabalhos, atri-
buindo-lhes um número e sorteando-os por meio do site: https://sorteador.com.br/
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metodologia, a exemplo do trabalho de campo, ora como recurso 
didático (jornais, revistas, livros etc.).

Além disso, o termo atividade complementar indica certa 
incongruência ao compreender que ela estaria dissociada de 
ações centrais de ensino como conteúdo, habilidades, compe-
tências que atravessam de forma conjunta o currículo escolar de 
Geografia.

Monteiro, Santos e Silva (2015, art. 32) indicam a impor-
tância da consciência crítica, formação para cidadania e conhe-
cimento contextualizado do aluno; contudo, não apresentam 
correlações entre o conhecimento escolar de Geografia e seu 
vínculo com as tais atividades complementares, seja enquanto 
metodologias, seja como recursos didáticos.

Na segunda parte do trabalho, existe uma oposição a aulas 
acríticas e mnemônicas de Geografia na escola. Contudo, não se 
pode afirmar que exista um papel totalmente neutro e passivo dos 
professores, mas há também o papel de mediador. As propostas 
de atividades complementares, a certo modo, já fazem parte da 
cultura escolar. Talvez, como nos fazem pensar os autores, exista 
a necessidade de melhores articulações entre a proposta metodo-
lógica, o recurso didático e o conteúdo de Geografia.

O segundo trabalho analisado, A questão hídrica e o ensino 
de Geografia: uma abordagem a partir da articulação entre as 
escalas geográficas (BRITO; SILVA; MELO, 2017, art. 3o), foi 
desenvolvido por uma aluna bolsista, um professor supervisor e 
uma coordenadora de área de Geografia do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O nível do estudo 
destaca o 1º ano do Ensino Médio e a unidade temática é 
conteúdo-método.

O referido trabalho apresenta estes objetivos:
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Compreender a problemática que envolve o uso 
da água em diversas escalas geográficas; analisar 
a atual conjuntura hídrica da cidade de Campina 
Grande-PB; e [...] propor estratégias de uso 
racional da água no âmbito do espaço urbano 
(BRITO; SILVA; MELO, 2017, art. 3o, p. 23).

O artigo é divido em três partes: introdução, metodologia 
e resultados e discussões. Na introdução, os autores discorrem 
sobre a distribuição da água potável em diferentes escalas geo-
gráficas: global, nacional, regional e local. Porém, não é explícita 
a articulação entre essas escalas para a compreensão geográfica 
do uso da água em Campina Grande-PB.

Nesse trabalho, verificou-se que a ênfase da escassez da 
água em escala local estaria voltada, principalmente, para o uso 
doméstico. Todavia, sabe-se que as questões que envolvem o seu 
uso no município de Campina Grande também se relacionam 
com diferentes atividades sociais como: “a agricultura, a indús-
tria, as atividades domésticas, dentre outras” (BRITO; SILVA; 
MELO, 2017, art. 3o, p. 23).

Na metodologia, é explicitado que o projeto ocorreu 
durante três meses do ano de 2016, contando com aulas exposi-
tivas, produção de redação, trabalho de campo, literatura, cons-
trução de maquetes e desenvolvimento de vídeo. Naquele 
mesmo ano, o Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão-PB), que abas-
tece o município de Campina Grande, passava por uma crise de 
abastecimento hídrico em virtude da baixa média pluviométrica 
dos últimos anos e da não conclusão das obras de transposição 
do Rio São Francisco.

Nos resultados e discussões, os autores apresentam fatores 
naturais e geográficos que interferem no abastecimento hídrico 
da região do Semiárido Nordestino. Apesar do esforço, percebe-
-se que o tema é tratado de forma ingênua, propondo-se 
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soluções como sistema de captação de água da chuva ou reúso e 
uma percepção restrita ao problema doméstico desse recurso.

O terceiro trabalho, Conhecendo o lugar para saber do 
mundo: o ensino de Geografia da Paraíba e o uso das metodolo-
gias ativas através de maquetes (XIMENES NETO, 2019, art. 
52), foi desenvolvido por um professor do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) em Campina Grande-PB. O nível do trabalho 
corresponde ao Ensino Médio; já a unidade temática é a repre-
sentação espacial.

Esse trabalho apresenta os seguintes objetivos:

Analisar se o plano de ação pedagógica proposto 
foi exitoso, no que diz respeito à construção de 
conhecimentos por parte dos(as) alunos(as) de 
maneira ativa, crítica e participativa, bem como 
buscar compreender o impacto da produção e do 
manuseio de maquetes durante as oficinas 
(XIMENES NETO, 2019, art. 52, p. 489).

Ximenes Neto (2019, art. 52), quando escreveu o artigo em 
análise, estava na fase inicial do projeto de extensão intitulado 
Uma viagem interdisciplinar pelos caminhos da Paraíba. Houve a 
participação de professores, técnicos e alunos (voluntários e bol-
sistas) do 2º ano do curso integrado de Química do IFPB.

A proposta do projeto é a construção de uma maquete do 
Estado da Paraíba. Assim, as metodologias ativas têm a finalidade 
de ampliar a participação e interação dos discentes, em um pro-
cesso que envolva pesquisa, ensino e aprendizado. Visa-se a uma 
abordagem inclusiva para a compreensão da Geografia da Paraíba.

São valorizados nesse artigo o lugar, o espaço de vivência 
e a experiência cotidiana do aluno enquanto elementos que 
medeiam e contextualizam os conteúdos trabalhados em sala de 
aula. Entretanto, não é evidente como esses conceitos auxilia-
riam na proposta de construção da maquete.
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O autor apresenta ações iniciais do projeto – levantamen-
tos bibliográficos, discussões metodológicas, visitas às escolas e 
às universidades que já se utilizam de maquetes enquanto 
recurso didático –, afirmando o êxito em sua totalidade. 
Contudo, não se faz explícito como essas ações são incorporadas 
para o desenvolvimento crítico, a resolução de problemas e a 
articulação dos conhecimentos geográficos para a formação dos 
sujeitos envolvidos.

Considerações finais

Esta produção sintetiza os trabalhos que constituem os 
anais do Seminário de Educação Geográfica (2015; 2017; 2019) 
e indica a diversificação de experiências e pesquisas que vêm 
sendo desenvolvidas em escolas e cursos de (pós) graduação.

Os artigos analisados apresentam revisões bibliográficas e 
relatos de experiência que destacam o ensino e a pesquisa vol-
tada à Educação Básica. Sobre o eixo temático didática da 
Geografia, dos 36 trabalhos analisados, é forte o apelo à associa-
ção do conteúdo à dinâmica local, assim como proposto por 
Monteiro, Silva e Santos (2015, art. 32).

Na Geografia, há certa tradição à empiria para produção 
do conhecimento. Porém, Cavalcanti (2019) esclarece que a prá-
tica deve articular a teoria e a abstração da realidade, visto que o 
espaço geográfico é distinto da manifestação empírica: a forma-
ção de conceitos, princípios lógicos (observação, descrição, sín-
tese e outros), relação sociedade e natureza etc.

O artigo de Brito, Silva e Melo (2017, art. 3o), destaca 
importante conceito – a escala geográfica. Para Straforini (2018), 
a escala diz respeito à abrangência do próprio fenômeno geográ-
fico e à compreensão das relações de simultaneidade/ paralelis-
mos escalares com a intenção de identificar a sua totalidade.
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A escala também é identificada no trabalho de Ximenes 
Neto (2019, art. 52) em uma abordagem de construção da 
maquete da Paraíba. Na abordagem de discussões geográficas, a 
escala tem o potencial de localizar, definir limites, compreender 
como os componentes do espaço (solo, hidrografia, relevo, rede 
rodoviária etc.) auxiliam no entendimento da complexidade 
daquele tema (CAVALCANTI, 2019).

Desse modo, dois dos indicativos para o pensamento geo-
gráfico são a necessidade da articulação entre sociedade e natu-
reza e a formação dos conceitos geográficos (espaço, escala e 
tempo) e princípios metodológicos (onde, como e por quê?), 
associados a recursos didáticos e experiências metodológicas. 
Isso pode permitir o desvelamento da realidade e a compreen-
são da complexidade do espaço geográfico.
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Durante a pandemia de Covid-19, precisamos adap-
tar todo nosso trabalho, anteriormente presencial, 
para modelos online. Antes, nosso projeto de exten-

são acontecia dentro do Laboratório e Oficina de Geografia da 
Paraíba (LOGEPA), onde recebíamos estudantes da Educação 
Básica à Superior. Com a chegada da pandemia, o Logepa não 
parou. O projeto de extensão produziu, ao todo, vinte entre-
vistas ao longo do ano de 2020, com coordenação do Professor 
Doutor Antonio Carlos Pinheiro e sob direção e produção da 
bolsista e graduanda da Licenciatura em Geografia, Rita Lira. 
Assim, iniciamos nossa nova maneira de fazer extensão, levando 
o conhecimento da universidade para a comunidade por meio 
das redes sociais com esses temas como enfoque. Tal artigo tem 
como objetivo principal fazer uma análise do uso de alguns con-
ceitos geográficos dentro de cinco entrevistas sobre esse projeto 
de extensão.

4 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO  
E ENSINO DE GEOGRAFIA
análise das entrevistas do projeto  
de extensão do Logepa em 2020

Rita de Cassia Santos de Lira 
Antonio Carlos Pinheiro
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Fundamentação teórica

Optamos por fazer entrevistas para conseguir dialogar de 
forma segura com professores, independentemente da distân-
cia, assim como afirmam Schmidt, Palazzi e Piccinini (2020), 
quando diz que um ponto forte da entrevista online é poder 
atingir pessoas distantes. Concordamos com Miguel (2010) 
quando afirma que a entrevista é uma técnica de interação social, 
que serve para pluralizar vozes e proporciona o inter-relaciona-
mento humano.

É exatamente esse inter-relacionamento humano que bus-
camos, junto com a pluralização dos conhecimentos geográficos 
acerca da educação e do ensino dessa ciência. E foi por meio 
desse pensamento sobre entrevistas semiestruturadas que demos 
início ao nosso projeto de extensão. Na citação a seguir, vere-
mos um desses relatos do Professor Dr. David Almeida, de 18 de 
julho de 2020, mostrando a importância dos conhecimentos 
prévios dos estudantes sobre o território brasileiro:

Houve uma atividade com os alunos do 5o ano 
intitulada “mapa da minha vida”; nesta atividade 
foi pedido que eles representassem o estado onde 
eles nasceram, os estados onde seus pais nasce-
ram, estados que haviam visitado e estados que 
gostariam de visitar. Os estados nordestinos 
apresentaram tamanho menor, enquanto esta-
dos da região Norte se apresentaram em tama-
nhos maiores. Isso demonstra algum 
conhecimento dos alunos acerca do processo de 
ocupação histórica do território brasileiro. A 
intenção desta pesquisa foi que os alunos dessem 
significado aos conhecimentos geográficos 
aprendidos na escola, que não se restringe às 
experiências vividas, articulando assim o conhe-
cimento da cartografia, o conhecimento geográ-
fico e a leitura de mundo acerca do espaço 
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habitado e de outras escalas habitadas também. 
(ALMEIDA, 2020).

Percebemos, então, a importância que o conceito de territó-
rio tem para tal atividade relatada pelo entrevistado e como o 
conhecimento geográfico e cartográfico prévio dos estudantes 
influencia na realização desta. Destarte, podemos observar que se 
trata de uma turma do último ano dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, e essas crianças possuem uma ideia de escala e repro-
duzem um imaginário acerca de seus desejos de viagem, além de 
descobrir e aprender sobre a história de seus pais, associando tudo 
isso à formação do território brasileiro. Nesse momento, nos ques-
tionamos: como o pensamento geográfico contribui, de fato, na 
sala de aula? Tal exemplo de aplicação de atividade utilizando o 
conceito de território e analisando a formação do espaço brasileiro 
com crianças ainda pequenas, dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, responde a esse questionamento.

Na próxima entrevista que analisaremos, vamos observar 
a importância de dar significado ao conceito de lugar para alme-
jar uma relação de ensino-aprendizagem que inclua a realidade 
do estudante dentro da aula de Geografia. Entrevistamos a 
Professora Mestra Eliane Silva, no dia 1º de agosto de 2020, e 
discutimos sobre a sua pesquisa na dissertação de mestrado; 
vejamos então uma de suas falas:

Na minha pesquisa eu busco analisar as contri-
buições do conceito de lugar na mediação do 
ensino-aprendizagem na formação continuada 
de professores de geografia em Cabedelo. Então 
eu compreendo que na medida que o professor 
tende a estudar, a compreender melhor o lugar 
de vivência do aluno, ele ressignifica sua prática, 
e consequentemente o ensino pode apresentar 
concepções mais próximas e mais significativas, 
para aquele aluno que conhece uma realidade 
mais contextual. Então, eu penso que quanto 
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maior forem o conhecimento e a vivência do 
professor no lugar de vivência do aluno, maior é 
a possibilidade de essa tornar-se contextualizada 
nos conteúdos trabalhados em sala de aula. A 
nossa pesquisa é participativa e já trouxe algu-
mas contribuições junto a esses professores e 
alunos, pensando o lugar de vivência do aluno 
(SILVA, 2020).

A professora evidencia esse conceito na formação conti-
nuada de professores de Cabedelo, município da região metro-
politana de João Pessoa-PB, e nos traz uma ótica que mostra a 
importância de tal continuidade de estudos e pesquisas para o 
professor já formado, que está na escola e passa por esse pro-
cesso de ressignificação da prática em sala de aula, compreen-
dendo a importância que tem o ato de incluir a realidade do 
estudante, facilitando a compreensão dos conceitos geográficos 
por parte desses estudantes, que passam a enxergar e associar o 
seu lugar de vivência ao lugar conceitual geográfico, visto teori-
camente na escola. Eliane Souza nos mostra também um pouco 
sobre o professor de Geografia se conectar com tal realidade, e 
isso inclui pé no chão, aulas de campo ao redor da escola, no 
bairro onde ela se localiza, na cidade onde trabalha e isso refle-
tirá no maior entendimento sobre as realidades paralelas a 
escola. Eliane Silva traz ainda:

Várias contribuições já foram dadas junto a esses 
professores e a esses alunos pensando no lugar 
onde esse aluno vive, no seu cotidiano. O nosso 
desejo, objetivo, é que esse ensino passe de fato a ter 
um significado na vida desse aluno (SILVA, 2020).

Isso reafirma nossa análise sobre a entrevista, quando ela 
conclui falando sobre seu maior objetivo, e complementamos e 
concordamos quando Moreira (2005) afirma que, quando a 
Geografia acompanha nosso cotidiano, nós a aprendemos com 
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nossa própria realidade. Ou seja, nessa entrevista pudemos conhe-
cer a pesquisa da entrevistada e ainda discutir sobre o conceito de 
lugar e a formação continuada, que deu também abertura para a 
entrevista seguinte, da Professora Dra. Ana Cavalcante, no dia 8 
de agosto de 2020, que retoma, no meio de tantos assuntos, a for-
mação continuada. Ana Cavalcante sugere que

os professores busquem uma formação conti-
nuada, mas contínua mesmo. Por que o espaço, a 
geografia, a teoria mudam e a gente precisa se 
aprimorar sempre. (CAVALCANTI, 2020).

E podemos analisar novamente a importância que o pen-
samento geográfico e seu estudo contínuo têm para nossa pro-
fissão. Agora, traremos um pequeno trecho da entrevista com a 
Professora Dra. Priscilla de Menezes, feita em 29 de setembro de 
2020. Menezes afirma que essa inserção

é o professor compreender e propor o ensino que 
dialogue com a realidade da sua escola, que dia-
logue com a realidade do sujeito que está pre-
sente na sua escola, e não apenas reproduzir o 
que o material que o livro didático propõe, e 
muitas vezes desconsiderar a realidade dos que 
ali estão (MENEZES, 2020).

E fugir desse livro didático e passar a pesquisar onde a 
escola está inserida é mais que ensinar Geografia, é ensinar pes-
quisa. O professor enquanto pesquisador tem uma visão impor-
tante para essa relação de estudo da realidade do aluno, já que 
vai observar coisas que as pessoas que ali vivem já conhecem, 
mas não analisam sob conhecimento geográfico. Tuan (1983) 
afirma que, enquanto agentes externos, vemos com mais niti-
dez, porém sem o peso da realidade. E isso ainda se amplia 
quando analisamos que o conceito de lugar é mutante e vai se 
adaptando, seguindo as mudanças do mundo. Portanto, essa 
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pesquisa do professor deve também ser contínua, para que a 
inserção desse conceito em sala esteja sempre atualizada, na 
medida da disponibilidade e da pesquisa do professor. Straforini 
(2008) nos mostra que o conceito de lugar utilizado na escola 
não abrange o avanço técnico-científico-informacional, e por 
isso não se encerra em si. E não se encerra em si já que nele são 
refletidas também as outras categorias, que se modificam. Tal 
discussão teórico-metodológica é mais fortemente realizada na 
academia, se comparada à escola, quando na verdade deveriam 
estar unidas, o que já vimos nas análises de entrevistas anterio-
res sobre formação inicial e continuada de professores.  
O Professor Dr. Rafael Straforini também foi nosso entrevistado 
no projeto de extensão do Logepa, em 8 de novembro de 2020, 
onde discutiu um pouco sobre essas questões teóricas que estão 
na academia e pouco na escola. Straforini afirma que

hoje nós temos diferentes correntes teórico-me-
todológicas de leitura de espaço, de leitura da 
espacialidade do fenômeno e essas correntes são 
muito ricas e potentes. Elas podem ser trabalha-
das individualmente e elas podem ser trabalha-
das apenas em suas perspectivas. Ou ainda aquilo 
que cada vez mais eu tenho pensado, que nós 
temos um hibridismo de correntes teórico-me-
todológicas. Quando nós estamos trabalhando 
na escola, na perspectiva do professor escolar e 
não do professor acadêmico, as demandas são 
outras do que as demandas da geografia acadê-
mica. Enquanto, para nós aqui na universidade, 
temos que defender uma geografia, defender 
uma corrente, lá na escola essa demanda não é 
verdadeira. Na escola a demanda é outra 
(STRAFORINI, 2020).

A partir disso, podemos fazer uma análise mais profunda 
dessa relação escola-universidade. As demandas mudam, mas as 
discussões se adaptam ao espaço onde ocorrem, já que tais 
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correntes teórico-metodológicas são refletidas nos livros didáti-
cos e na realidade da sala de aula também, mas com linguagens 
diferentes da academia. O objetivo do ensino de Geografia é 
diferenciado nesses dois espaços, já que a finalidade dentro da 
academia é a discussão teórica para continuidade dessa ciência, 
é a produção de ensino, pesquisa e extensão. Já no âmbito esco-
lar, concordamos com Cavalcanti (2001) quando ela afirma que 
a finalidade de ensinar Geografia para crianças e jovens deve ser 
justamente a de ajudá-los a formar raciocínios e concepções. Ou 
seja, mudam-se o espaço, os objetivos, as linguagens, as meto-
dologias, mas não as teorias e a ciência. Um dos papéis do pro-
fessor é conseguir fazer essa adaptação para a realidade dos 
estudantes, não para formar geógrafos, mas para formar cida-
dãos que possuam a capacidade de ver sua realidade com uma 
ótica geográfica, que conhece os significados das categorias geo-
gráficas, e trazer para seu mundo o pensamento geográfico como 
forma de análise crítica das situações em que o ser humano lida 
com a natureza.

A produção e a análise dessas entrevistas nos permitem 
observar a importância que o pensamento geográfico possui 
para a sala de aula e como uma diversidade de pesquisadores da 
área acaba por encontrar nesse pensamento e nessas categorias 
a base para suas metodologias de ensino e pesquisa.

Metodologia

Tanto a produção das entrevistas quanto suas análises 
perpassaram por revisões teórico-metodológicas. Vamos expor 
aqui os objetivos e métodos utilizados nesses dois momentos.

Optamos então por utilizar as entrevistas semiestrutura-
das, para que houvesse uma abertura maior de diálogo entre o 
entrevistador e o entrevistado, e também uma conversa com o 
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público. Concordamos com Boni e Quaresma (2005) quando 
afirmam que as entrevistas semiestruturadas combinam per-
guntas abertas e fechadas, e o entrevistado fica livre para res-
ponder. Era essa possibilidade que estávamos procurando, para 
que a entrevista fosse aberta e com respostas que refletissem a 
experiência dos entrevistados, e não com respostas fechadas. 
Produzir uma entrevista semiestruturada, mas que não fuja do 
pensamento geográfico e das análises críticas científicas, não é 
um trabalho fácil. Duarte afirma isso quando diz:

Realizar entrevistas, sobretudo se forem semies-
truturadas, abertas, de histórias de vida etc., não 
é tarefa banal; propiciar situações de contato, ao 
mesmo tempo formais e informais, de forma a 
“provocar” um discurso mais ou menos livre, 
mas que atenda aos objetivos da pesquisa e que 
seja significativo no contexto investigado e aca-
demicamente relevante, é uma tarefa bem mais 
complexa do que parece à primeira vista 
(DUARTE, 2004, p. 214).

Iniciamos o primeiro processo das entrevistas decidindo 
em equipe qual tema deveríamos abordar e quais séries criar. 
Depois, o processo de contato com os entrevistados, que se dava 
mediante os contatos profissionais do coordenador do projeto. 
Com o convite já aceito, analisamos os currículos dos entrevis-
tados e fizemos leitura prévia de referências bibliográficas acerca 
do assunto para produção sistêmica das perguntas. Essa produ-
ção das indagações que viriam a ser feitas aos entrevistados era 
produzida com toda a atenção, dando liberdade ao convidado 
para respondê-la como preferisse e apenas se quisesse. As per-
guntas também passavam pelos entrevistados antes de serem 
gravadas, para que produzissem juntos essa etapa.

Gravadas as entrevistas, toda a equipe do laboratório atuava 
na seleção de imagens, melhoria do áudio e edição de vídeo, para 
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que pudéssemos chegar à etapa de compartilhamento e divulga-
ção das entrevistas publicadas na rede social Instagram (@loge-
paufpb), que pertence ao Logepa. Trabalhamos em cinco séries 
que abrangiam conteúdos diversos da Geografia e entrevistamos 
professores da rede pública de ensino superior, da educação 
básica, e estudantes da graduação em Geografia. O projeto encer-
rou-se em dezembro de 2020, mas as pesquisas continuaram.

Para preparação do artigo, nos utilizamos de revisão 
bibliográfica, com ênfase em compreender melhor como fun-
cionam as análises de entrevistas semiestruturadas em pesquisas 
documentais. Duarte (2004) nos mostra como é importante o 
cuidado com a interpretação textual das falas do entrevistado, 
quando afirma que se exige muito cuidado nas hipóteses de tra-
balho e referências. Duarte (2004) também nos traz que durante 
esse processo, as bases teóricas do pesquisador fazem parte da 
análise. Destarte, assim como a responsabilidade de produzir a 
entrevista é grande, a de analisá-la também é. Como tratamos de 
análises qualitativas, precisamos lidar com os diálogos subjeti-
vos que encontramos no meio do caminho, com as falas parale-
las e histórias contadas ao longo da entrevista. Então, Minayo 
(2012) nos diz que, mesmo sendo pessoal, as condições de vida 
sempre estão expostas nas entrevistas. Devemos perceber que 
esses ingredientes pessoais, nesse caso, ainda assim são científi-
cos e geográficos, já que entrevistamos pesquisadores que com-
partilharam conosco suas experiências de pesquisa e de sala de 
aula, suas realidades em diferentes universidades e escolas e os 
resultados que alcançaram em suas pesquisas e indagações. 
Passamos então para o próximo passo de uma pesquisa qualita-
tiva, que também Minayo nos traz, quando afirma:

O verbo principal da análise qualitativa é com-
preender. Compreender é exercer a capacidade 
de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista 
que, como seres humanos, temos condições de 
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exercitar esse entendimento. Para compreender, 
é preciso levar em conta a singularidade do indi-
víduo, porque sua subjetividade é uma manifes-
tação do viver total (MINAYO, 2021, p. 623).

Portanto, partimos da compreensão das falas dos entrevis-
tados até a análise e conclusão destas unificando, comparando e 
complementando as entrevistas entre si, para que possamos 
entender qual a importância que o pensamento geográfico tem 
para a sala de aula e para as formações iniciais e continuadas dos 
professores de Geografia.

Resultados e discussões

A partir das análises das entrevistas aqui citadas, pudemos 
observar que ouvir e avaliar os conhecimentos prévios dos estu-
dantes permite que as aulas de Geografia se tornem mais dinâ-
micas e coerentes com suas distintas realidades e que isso é 
possível por meio de formações sólidas, tanto iniciais quanto 
continuadas. Analisamos também que a conexão entre a univer-
sidade e a escola se faz necessária para que dentro da sala de aula 
também haja discussões teórico-metodológicas, mas com lin-
guagens adaptadas.

Considerações finais

Dessa forma, concluímos afirmando que o acesso à educa-
ção pública, gratuita e de qualidade, para professores em forma-
ção e já formados, é o que transforma a realidade da sala de aula. 
Para que possamos ter professores que consigam sempre estar 
atualizando e ampliando seus conhecimentos, precisamos tam-
bém de valorização profissional e planos de carreira que incluam 
uma pesquisa contínua para todos os professores. Assim, encon-
traremos com maior facilidade estudantes que consigam fazer a 
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conexão entre o espaço, o território, a paisagem, a região e o 
lugar, com sua própria realidade e, então, veremos cidadãos 
com pensamentos críticos referentes à sociedade enquanto parte 
desse grande ecossistema, unificando o homem com a natureza, 
o espaço e a paisagem com a interferência dos seres humanos e, 
quem sabe, abrindo porta para futuros geógrafos.
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Os fenômenos e acontecimentos da contemporaneidade 
têm se revelado cada vez mais complexos de se ler e 
interpretar. A rapidez com que os acontecimentos disse-

minam-se no mundo torna cada vez mais difícil o entendimento 
dos fenômenos espaciais em escala global. Portanto, a reflexão 
contínua e a busca por conhecimento são elementos fundamen-
tais para entendermos a dinâmica do mundo onde vivemos.

Nesse contexto, o conhecimento geográfico apresenta-se 
como essencial na constituição de um pensamento espacial, 
para a construção de uma leitura da realidade complexa que nos 
envolve cotidianamente. Nesse sentido, concordamos com 
Menezes e Kaercher (2017, p. 153) ao afirmarem que

a construção do conhecimento geográfico signi-
fica compreender o espaço geográfico, conside-
rando as múltiplas interações e processos que se 
desenvolvem no mesmo.

5 

A CONSTRUÇÃO DO RACIOCÍNIO 
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O conhecimento geográfico é algo intrínseco ao ser 
humano, pelo menos aquele conhecimento cuja existência atri-
buímos ao senso comum, resultante do empirismo.

Dessa forma, pensar o espaço e raciocinar geografica-
mente sempre foram uma necessidade social, conforme Lacoste 
(2012), ao discutir a necessidade do raciocínio geográfico para a 
sociedade, seja ele produzido nas universidades ou por homens 
de ação, planificadores e estrategistas.

Cavalcanti (2019), em sua obra Pensar pela Geografia: 
ensino e relevância social, discute que a Geografia, entre outras 
funções na escola, ajuda o indivíduo a pensar, segundo a autora, 
tanto na escola como na formação das pessoas em geral, e a uti-
lidade principal da Geografia é essa. A autora diz ainda que ser 
professor de Geografia implica poder evidenciar processos espa-
ciais que têm influências no cotidiano das pessoas a partir de 
diferentes escalas.

Nessa perspectiva, ao pensar a formação do professor de 
Geografia, compreendemos que esse processo contempla uma 
variedade de aspectos imprescindíveis ao raciocínio geográfico e 
à prática pedagógica, entre os quais podemos destacar: o conhe-
cimento dos principais conceitos da ciência geográfica e sua 
relação com o ensino na Educação Básica; a estrutura curricular; 
os conhecimentos pedagógicos da Geografia acadêmica e esco-
lar e ainda os conhecimentos referentes à própria formação.

A relação entre os saberes acadêmicos e docentes (os cha-
mados didáticos) ainda constituem uma das grandes dificulda-
des na formação docente. Nas licenciaturas, o conhecimento 
pedagógico e o técnico conceitual ainda são tratados de forma 
independente, o que dificulta a construção de um raciocínio 
geográfico a partir dos conceitos, temas e categorias com 
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aplicação para a Educação Básica. Sobre esse pensamento, 
Copatti (2020, p. 22) destaca que o conhecimento pedagógico

articula demais estruturas do conhecimento, que 
são: a dimensão técnica, hermenêutica e crítico-
-reflexiva, e a dimensão educativa, dando-lhe 
sentido e forma.

Concordando com Cavalcanti (2011), compreendemos 
que não basta ao professor o domínio do campo científico; é 
necessário também tomar posições sobre a finalidade desses 
saberes para a sociedade por meio do seu ensino na escola. 
Copatti (2020, p. 14) aponta que refletir sobre a construção de 
um pensamento geográfico na formação docente contribui para:

identificar possíveis lacunas e propor para si e 
para sua atuação docente novas possibilidades de 
avançar na relação entre o que é específico da 
dimensão pedagógica e da dimensão geográfica, 
que auxilie a ampliar a autonomia e o protago-
nismo na docência que realiza.

Do mesmo ponto de vista, compreendemos que a forma-
ção docente compõe um momento crucial para a construção do 
pensamento geográfico do docente, uma vez que é nesse 
momento que o licenciando tem contato com os conhecimentos 
que lhe permitirão refletir sobre os conceitos geográficos e sua 
aplicação social, bem como traçar seus projetos profissionais.

Diante do exposto, este artigo se propõe a discutir sobre a 
construção do raciocínio geográfico na Educação Básica par-
tindo da perspectiva de sua constituição primeiramente na for-
mação docente. Discutir o ensino de Geografia na Educação 
Básica é uma necessidade recorrente, visto que o conjunto de 
conhecimentos dessa disciplina na escola é cada vez mais desva-
lorizado e apresentado como um conhecimento com pouca rele-
vância no currículo.
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Para tanto, faremos uma discussão bibliográfica, evocando 
autores que já discutiram o tema da formação docente numa 
perspectiva da construção do pensamento geográfico, tanto do 
aluno da licenciatura e futuro docente, quanto do aluno da 
escola básica.

Espera-se, portanto, que as linhas aqui escritas contri-
buam para o debate e a reflexão acerca dos temas abordados, 
trazendo apoio bibliográfico a outras pesquisas e novos questio-
namentos, suscitando assim a construção de conhecimentos 
contínuos acerca da construção do pensamento geográfico.

A formação do professor de Geografia e as 
demandas educacionais para a construção de um 
raciocínio geográfico

Iniciamos este tópico trazendo algumas questões nortea-
doras que problematizam o tema proposto. Na formação do 
professor de Geografia, quais são os conhecimentos indispensá-
veis? O que o aluno da licenciatura espera de sua formação pro-
fissional? O que caracteriza uma formação inicial como sólida 
ou não? Como preparar os professores de Geografia para as 
atuais demandas sociais?

Cavalcanti (2012) discute que um professor de Geografia 
precisa ter conhecimento de sua ciência de referência; no 
entanto, aponta que apenas este conhecimento não é suficiente 
para a formação do docente. É necessário pensar pela Geografia, 
usar suas referências para analisar o mundo e seus problemas, o 
que implica conhecer a produção geográfica ao longo da história 
e na atualidade.

Concordando com o exposto, Castellar (2019) destaca que há 
necessidade do futuro professor de ter clareza do corpo conceitual 
e científico da Geografia, pois, segundo a autora, não podemos 
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perder o fundamento geográfico e sua importância no entendi-
mento e na constituição da realidade. A autora discute ainda que é 
fundamental manter a relevância da Geografia escolar e, para isso, 
torná-la significativa, superando seus obstáculos pedagógicos e 
epistemológicos por meio da compreensão de seu objetivo central 
na Educação Básica que seria a análise da realidade.

Esse tipo de pensamento busca compreender, a partir da 
perspectiva escolar, os elementos que relacionam a ciência geo-
gráfica às necessidades dos sujeitos escolares, considerando a 
função da escola e levando em conta a aprendizagem dos estu-
dantes para sua atuação no mundo onde vivem de modo cons-
ciente, levando-os ao entendimento e à leitura da realidade em 
que estão inseridos.

Para tanto, torna-se necessário que durante a formação 
inicial o professor reflita sobre esse conhecimento geográfico 
escolar, visando compreender que não se trata de apenas aplicar 
os conhecimentos a que ele tem acesso na licenciatura, princi-
palmente quando se trata dos conhecimentos relacionados às 
disciplinas específicas da ciência geográfica, pois a Geografia 
escolar, que tem relações e muita proximidade com sua ciência 
de referência, também possui características próprias. Sobre 
esse pensamento, concordamos com Cavalcanti (2012, p. 92), 
que afirmar:

O conhecimento geográfico escolar é o conheci-
mento construído pelos professores a respeito 
dessa matéria e constitui fundamento básico 
para a formulação de seu trabalho docente, 
embora não suficiente, uma vez que há outros 
requisitos de competência pedagógica de profes-
sores para a realização desse trabalho. O pro-
cesso de construção desse conhecimento pelo 
professor tem como referências mais diretas, de 
um lado, os conhecimentos geográficos acadêmi-
cos, tanto da geografia acadêmica quanto da 
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didática da geografia, e, de outro, a própria geo-
grafia escolar constituída.

A formação inicial compreende o momento que irá orien-
tar o futuro professor ao exercício da reflexão acerca dos conhe-
cimentos acadêmicos e escolares da Geografia, condicionando 
suas escolhas teóricas, pedagógicas, metodológicas e filosóficas, 
de maneira que o direcione para a pesquisa e a produção dos 
próprios conhecimentos geográficos.

Cavalcanti (2011) destaca: “Os conceitos geográficos, que 
perpassam os conteúdos escolares que se veiculam nas aulas de 
geografia, são instrumentos do pensamento”, primeiramente 
para o docente e também para o aluno. Para que esses conheci-
mentos produzam um raciocínio espacial, geográfico, é funda-
mental o raciocínio acerca do próprio lugar em que estão 
inseridos, aluno e professor, além da relação que esse lugar tem 
com o mundo e sua dinâmica.

Uma formação que vise à preparação do docente para 
desenvolver o raciocínio espacial e geográfico passa pela refle-
xão acerca das concepções teórico-metodológicas da Geografia, 
não apenas nas instituições de pesquisa e formação inicial, mas 
voltadas também para o desenvolvimento desse raciocínio nas 
escolas, na formação básica do indivíduo.

Segundo Straforini (2018), a Geografia escolar tem função 
ímpar na leitura reflexiva e crítica do mundo, pois apresenta a 
oportunidade ao aluno da Educação Básica de compreender as 
contradições da sociedade a partir do espaço. O professor de 
Geografia apresenta, nesse contexto, papel fundamental para a 
formação de seus alunos; no entanto, sua formação inicial neces-
sita contemplar os conhecimentos necessários para que o docente 
desenvolva autonomia para gerir e operar com os diversos conhe-
cimentos com os quais vai lidar em seu fazer pedagógico.
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A formação inicial do professor de Geografia compõe um 
momento na vida do professor em que ele vai construir sua 
bagagem teórica para exercer sua profissão de forma autônoma, 
somando suas experiências de vida e, posteriormente, quando 
em sala de aula, as experiências compartilhadas com seus cole-
gas de profissão. Dessa forma, a licenciatura se configura como 
um importante momento de diálogo acerca dos referenciais teó-
rico-metodológicos que irão preparar o futuro professor para o 
exercício de sua profissão.

Para se formarem conceitos geográficos que façam sentido 
em sala de aula, tais conceitos precisam fazer sentido na vida e 
na formação do professor, de maneira que esse profissional con-
siga articular e analisar os significados dos lugares, de suas 
vivências e do seu cotidiano, para assim valorizar a vivência e o 
cotidiano dos alunos como ponto de partida, levando-os ao 
entendimento dos diversos fenômenos socioespaciais que ocor-
rem nas diversas escalas geográficas de que o aluno tem conhe-
cimento, seja por meio da experiência vivida ou por meio do 
acesso às informações.

Diante do exposto, compreendemos que há a necessidade 
de que a formação inicial possibilite ao aluno da licenciatura a 
habilidade de operar com os diversos conhecimentos que envol-
vem sua profissão, para que esse futuro professor desenvolva a 
autonomia necessária a fim de desenvolver os próprios conheci-
mentos de que precisará no cotidiano em sala de aula, uma vez 
que o ambiente escolar e a prática docente exigem do professor 
conhecimentos muitas vezes distintos daqueles que são vistos 
nas universidades, além das diversas funções que o professor 
adquire e necessita executar e que nem sempre estão ligadas a 
sua disciplina e ao fazer pedagógico para o qual foi preparado 
em sua formação inicial, conforme discute Pinheiro (2012).
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A construção do pensamento geográfico-espacial 
e a leitura da realidade na Educação Básica

Conforme dito anteriormente, com base nas palavras de 
Lana de Sousa Cavalcanti, o papel principal da Geografia na 
Educação Básica é ensinar a pensar. Esse pensamento instru-
mentaliza o aluno do Ensino Fundamental ou Ensino Médio 
para o exercício da leitura da realidade que o cerca de acordo 
com as informações que lhe são fornecidas a cada ciclo de ensino 
e o conhecimento produzido a partir dessas informações por 
meio da interação do aluno com o professor e toda a dinâmica 
do espaço escolar.

Para a leitura e o entendimento da realidade que nos cerca, 
precisamos analisar e pensar as dinâmicas espaciais a partir da 
Geografia, não tem como desassociar essa prática, conforme 
apontam Copatti e Callai (2020, p. 167): “Para fazer a leitura do 
mundo em que vivem, os estudantes precisam ser estimulados a 
pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico”.

Conforme aborda Luz Neto (2019), um dos primeiros 
geógrafos a se referirem ao termo raciocínio geográfico foi Yves 
Lacoste, por volta de 1976. Confirmando o apontamento do 
autor, lemos em Lacoste (2012) que o raciocínio geográfico é 
baseado na consideração dos múltiplos conjuntos espaciais, 
provenientes das diversas categorias científicas que permeiam o 
conhecimento geográfico.

Para Yves Lacoste, saber pensar geograficamente era uma 
estratégia de domínio. Portanto, saber pensar o espaço foi um 
conhecimento utilizado por vários povos para fins de domina-
ção e guerra, seja nas universidades, pelos governos, estrategis-
tas ou pacificadores.

Hoje, defende-se na escola o desenvolvimento de um 
conhecimento geográfico que permita ao aluno a compreensão 
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da espacialidade do mundo e não apenas a leitura de elementos 
espaciais isolados, conforme defende Cavalcanti (2012). Nesse 
sentido, pensamos em um ensino de Geografia que leve o aluno 
a refletir, questionar, pensar a própria realidade e em como essa 
realidade está relacionada com os fenômenos locais e globais 
pelos quais a sociedade passa.

Straforini (2018, p. 178) defende que o papel da Geografia 
na Educação Básica é o de proporcionar aos alunos uma forma-
ção na perspectiva cidadã

que busque sempre a justiça e a equidade social a 
partir do processo de reflexão crítica sobre os 
fenômenos e eventos espaciais em suas múltiplas 
e indissociáveis escalas de análise.

Para Luz Neto (2019, p. 42),

o pensar espacial é um tipo de raciocínio cogni-
tivo centrado em habilidades da vida cotidiana 
como localização, delimitação, direção, largo, 
estreito, entre outros.

Esse raciocínio está intrinsicamente ligado ao dia a dia 
tanto do professor quanto do aluno, nos mais diversos ambien-
tes que estes frequentam, inclusive no ambiente escolar. Nesse 
sentido, o raciocínio geográfico desenvolvido na escola parte de 
um processo cognitivo que é ancorado nos fundamentos tanto 
da Geografia enquanto ciência e os conhecimentos que ela pro-
duz ao longo de sua história, quanto dos processos de aprendi-
zagem e produção de conhecimento que se dão em sala de aula, 
os quais nem sempre são relacionados à ciência geográfica.

O conhecimento geográfico produzido na escola é repleto 
de possibilidades que podem não estar diretamente ligados à sua 
ciência de referência, o que é uma crítica entre alguns pesquisado-
res, mas também uma possibilidade, dado que a Geografia escolar 
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possui uma história que evidencia certa autonomia na produção 
de conhecimentos em relação à ciência geográfica. Não que elas 
estejam desassociadas, mas ambas têm trajetórias que ora se inter-
ligam e ora caminham de forma mais independente.

Portanto, compreendemos que é por meio do pensamento 
geográfico e pelo entendimento das práticas espaciais que pode-
mos formar cidadãos críticos e reflexivos, conscientes de sua 
situação e seu papel na sociedade em que vivemos, capazes de 
ler e entender o próprio meio e as relações que este possui com 
diferentes lugares em múltiplas escalas. O entendimento do 
espaço geográfico e sua dinâmica é fundamental para o aluno da 
escola básica, não apenas como um conceito meramente descri-
tivo, mas também como uma categoria de análise da realidade, 
como um objeto teórico que revela, questiona e explica as con-
tradições do mundo onde vivemos.

Considerações finais

Conforme exposto ao longo do texto, são muitos os ques-
tionamentos que surgem ao pensarmos na construção do pensa-
mento geográfico e sua importância para a formação do professor 
de Geografia e do aluno da escola básica.

Um ponto comum a todos, portanto, é que o raciocínio 
geográfico é fundamental para que possamos viver em socie-
dade e entender toda a dinâmica dos fenômenos espaciais que 
nos cercam.

Compreendemos que é por meio do pensamento geográ-
fico que instrumentalizamos o aluno ao questionamento, ao 
entendimento e à leitura crítica do mundo e dos fenômenos 
espaciais. Para tanto, a formação inicial do professor de 
Geografia compõe um momento fundamental de preparação do 
licenciando para atuar na complexa realidade da escola básica 
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com autonomia para gerir e produzir conhecimentos e promo-
ver o pensamento geográfico junto a seus alunos.

São muitos os desafios do professor de Geografia na atua-
lidade, visto que não se trata de um campo de conhecimento que 
recebe grande valorização, tanto na escola quanto na academia; 
no entanto, destacamos aqui a importância da reflexão cons-
tante entre os docentes, pesquisadores e formadores para que 
tanto a ciência geográfica quanto a geografia escolar possam 
continuar cumprindo o seu papel na formação de cidadãos 
conscientes de sua realidade social, na perspectiva de poderem 
entendê-la e transformá-la por meio da ferramenta mais impor-
tante: o conhecimento.
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6 

UMA REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE 
O CONCEITO DE LUGAR PARA 
DISCUTIR A CIDADE NAS AULAS  
DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Sérgio Fernandes Dias dos Santos

Procurar compreender o conceito de Lugar em Geografia 
representa o entendimento do que pode transcorrer no 
espaço onde se vive e se convive, independentemente das 

situações, sejam elas de cunho natural ou social (CALLAI, 2002).

Segundo Straforini (2018, p. 14), reflexões sobre o Lugar 
atraem

cada vez mais atenção, o que deve significar que 
a geografia está ganhando novos seguidores, já 
que um foco primário da geografia é o lugar.

Essa observação possibilita ao professor dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), propor um ensino de 
Geografia que possa pautar-se no conceito de Lugar como 
campo de discussão entre os alunos, pois é no Lugar onde acon-
tecem as relações políticas, econômicas e culturais da sociedade, 
as quais transformam os espaços das cidades.
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A emergência de se discutir, desde cedo, ainda nos primei-
ros anos de escolarização, a excelência da Geografia Escolar 
como mantenedora dos conhecimentos geográficos requer que 
o docente aprofunde estudos sobre o pensamento geográfico 
junto aos seus educandos.

Para isso, não se pode pensar no desenvolvimento do ensi-
no-aprendizagem de Geografia sem que se pense na construção 
de uma base onde o alicerce seja fundamentado no Lugar como 
o ponto de partida para as discussões dos temas propostos por 
essa disciplina.

O ensino de Geografia pautado nas concepções do con-
ceito de Lugar pode proporcionar a professores/estudantes dis-
cutir a cidade e seus vários aspectos, principalmente aqueles 
relacionados às transformações que acontecem no espaço no 
atual estágio por que passa a sociedade globalizada.

Para Callai, “a cidade e o urbano são referências básicas da 
vida cotidiana de grande parte das pessoas”. Segundo ela, a 
cidade não se refere apenas à localização, mas também ao locus 
no qual se produzem e reproduzem hábitos e costumes tanto 
locais quanto globais (CALLAI, 2012, p. 88).

A cidade é concebida como um produto das relações 
sociais de produção e como um espaço que tem relação contra-
ditória entre o capital e a sociedade, que se expressa nas práticas 
sociais. Essas práticas constituem o exercício cotidiano da cida-
dania, pois ela é a referência para que seus habitantes, coletiva-
mente, possam reconhecer-se como agentes possuidores de 
direitos na cidade.

Para Straforini (2004), é necessário que o Lugar seja com-
preendido como ponto de encontro de espaços locais e globais; 
ou seja, o entendimento do porquê de a realidade local precisar 
interagir com acontecimentos globais “é um trabalho que deve 
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ser desenvolvido durante toda a escolaridade, de modo cada vez 
mais abrangente” (BRASIL, 1997, p. 7).

Os espaços da cidade são “a referência básica para a vida coti-
diana da maior parte das pessoas” (CALLAI; CASTELLAR ; 
CAVALCANTI, 2007, p. 93). São locais de moradia, mas, também, 
palco onde se concretizam o dinamismo do capital, assim como da 
sociedade, produzindo lugares e alterando modos de vida.

Diante do exposto, este trabalho objetiva analisar e refletir 
sobre a importância do Lugar como conceito norteador às aulas 
de Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sobre-
tudo no que se refere às abordagens dos diferentes aspectos que 
acontecem no chão da cidade e acabam interferindo no modo de 
vida dos seus cidadãos.

No tópico seguinte, mostraremos os caminhos que nos 
levaram a fundamentar nossas ideias acerca do Lugar como 
palco da realização da vida humana.

Fundamentação teórica

No ensino-aprendizagem de Geografia, de acordo com a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considera-se que o 
estudante pode ser capaz de interpretar o mundo em que vive. 
Para isso, “os alunos precisam ser estimulados a pensar espacial-
mente, desenvolvendo o raciocínio geográfico1” (BRASIL, 2017, 
p. 359).

Partindo da premissa de que a Geografia – embora tenha o 
espaço como conceito mais amplo e complexo – pauta-se nos 

1 uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica determinados princípios 
para compreender aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribui-
ção dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as co-
nexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações antrópicas (BRASIL, 
2017, p. 359).
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conceitos de território, lugar, região, natureza e paisagem e nos 
conceitos mais operacionais, porque expressam aspectos dife-
rentes do espaço geográfico, ambos diferenciados por níveis de 
complexidade, faz-se necessário que os estudantes os dominem 
a fim de que possam compreender o porquê das transformações 
que acontecem no espaço geográfico (BRASIL, 2017).

Dominar os conceitos da Geografia é um dos caminhos 
pelos quais se concede ao aluno a compreensão das diferentes 
relações que acontecem no seu cotidiano. O conceito de Lugar, 
por exemplo, pode mostrar os motivos da mutabilidade na 
cidade, sobretudo aquelas relacionadas às desigualdades socio-
econômicas que afligem as camadas sociais mais vulneráveis. 
Por esse motivo,

ao utilizar corretamente os conceitos geográfi-
cos, mobilizando o pensamento espacial e apli-
cando procedimentos de pesquisa e análise das 
informações geográficas, os alunos podem reco-
nhecer: a desigualdade dos usos dos recursos 
naturais pela população mundial; o impacto da 
distribuição territorial em disputas geopolíticas; 
e a desigualdade socioeconômica da população 
mundial em diferentes contextos urbanos e 
rurais (BRASIL, 2017, p. 361).

Acerca da importância de o estudante conhecer o conceito 
de Lugar para dirimir questões relacionadas à cidade, é poten-
cializado na abordagem de alguns trabalhos que retratam a rele-
vância do Lugar como aporte para as discussões sobre a cidade, 
destacando-se: Santos (2007; 2008), Callai (2002; 2012), Carlos 
(2013), Sobrinho (2018), Holanda (2020).

A análise do Lugar cria uma possibilidade metodológica 
satisfatória para o ensino-aprendizagem de Geografia, conce-
dendo aproximação aos estudos relacionados ao meio físico-na-
tural, as questões sociais, econômicas e culturais (SANTOS, 



85umA refLexão teóriCA sobre o ConCeito de LugAr

2007; 2008). Isso leva ao entendimento da importância dos estu-
dos do Lugar como meio de compreensão dos movimentos que 
ocorrem na cidade.

De acordo com Callai (2012), para compreender o mundo, 
deve o aluno, também, estudar o Lugar das suas vivências coti-
dianas, pois é nele, onde se desdobram os axiomas do que acon-
tece em níveis local e global, que, não necessariamente, precisam 
ocorrer de forma simultânea. Para ela,

compreender o mundo, estudando o lugar, ou 
“estudar o lugar para compreender o mundo” 
passa a ser a possibilidade de teorizar a partir da 
realidade local, ou sempre a incorporando nas 
análises de modo a que os alunos se sintam sujei-
tos envolvidos naquilo que acontece no lugar 
(CALLAI, 2012, p. 98).

O Lugar está na cidade e vice-versa. Nessa nuance, a cidade 
é mais do que as materializações das relações sociais e de produ-
ção, é todo um modo de viver, pensar e sentir (CARLOS, 2013). 
Acreditamos, portanto, que existem especificidades na análise 
sobre o Lugar e a cidade, mas que contribuem para a proximi-
dade de ambos no espaço e no tempo.

“Cidade e lugar unem-se para resultar num aprendizado 
significativo, que avance na perspectiva de compreensão do 
espaço geográfico” (SOBRINHO, 2018, p. 7). Observa-se, por-
tanto, que um dos caminhos para fundir esse pensamento pode se 
dar a partir do ensino-aprendizagem dos conceitos da Geografia 
desde o início da escolarização, especificamente do conceito de 
Lugar como ponto de partida para compreender a cidade.

Segundo Holanda (2020), dentre os objetivos da Geografia 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental estão:

Reconhecer algumas das manifestações da rela-
ção entre sociedade e natureza presentes na sua 
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vida cotidiana e na paisagem local; reconhecer e 
localizar as características da paisagem local e 
compará-las com as de outras paisagens(HO-
LANDA, 2020, p. 228).

Esses caminhos apontam para a necessidade de o profes-
sor dessa etapa de escolarização compreender que é na iniciação 
dos estudos que se devem dirimir propostas de ensino-aprendi-
zagem que coloquem as crianças no trajeto de estudos capazes 
de motivá-las a tecer suas primeiras percepções acerca de por 
que estudar a Geografia na escola.

Como pressuposto organizacional e motivador, estamos 
ilustrando no tópico adiante os caminhos metodológicos de 
como se deu o percurso de análise e reflexão do tema ora discu-
tido que desencadeou o desenvolvimento deste trabalho.

Metodologia

Este trabalho se desenhou a partir do olhar do autor para 
as questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de Geografia 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que buscou, na meto-
dologia da investigação, analisar o conceito de Lugar como 
ponto de partida para refletir sobre os estudos da cidade e seus 
diferentes aspectos.

Para isso, este estudo segue parâmetros de uma aborda-
gem qualitativa, entendendo que o processo metodológico de 
um trabalho científico “corresponde aos procedimentos utiliza-
dos pelo pesquisador, material e métodos, em determinada 
investigação” (MARAFON, 2013, p. 38).

A escolha da abordagem qualitativa se deu como reconhe-
cimento da existência de uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, de uma interdependência viva entre o sujeito e o 
objeto e de uma postura interpretativa, constituindo-se como 
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um campo de atividades que possui conflitos e tensões internas 
(MARAFON, 2013).

Vale destacar que outros estudiosos também retratam a 
importância da abordagem qualitativa nas pesquisas, sobretudo 
quando se busca descrever a complexidade dos temas, visando 
dar respostas a questões sociais que são levantadas em estudos, 
como a afirmação de Oliveira (2016) que diz que,

As abordagens qualitativas facilitam descrever a 
complexidade de problemas e hipóteses, bem 
como analisar a interação entre variáveis, com-
preender e classificar determinados processos 
sociais, oferecer contribuições no processo das 
mudanças, criação ou formação de opiniões de 
determinados grupos e interpretação das parti-
cularidades dos comportamentos ou atitudes dos 
indivíduos (OLIVEIRA, 2016, p. 59).

Dessa forma, a metodologia utilizada para a realização 
deste estudo pautou-se no levantamento, leitura e análise biblio-
gráfica de trabalhos que versam sobre a compreensão do con-
ceito de Lugar para discutir os vários aspetos que se dão na 
cidade, sejam eles físico-naturais e/ou socioeconômicos.

Como forma de coletar informações acerca do tema deste 
trabalho, foram analisados textos que reportam sobre o Lugar e 
a cidade, os quais podem contribuir para que o ensino de 
Geografia nos primeiros anos de escolarização possa fortalecer a 
importância dos temas discutidos por essa disciplina desde o 
início da formação inicial do estudante.

Abordagens sobre o Lugar concomitante aos temas relacio-
nados à cidade podem endossar o debate sobre o cotidiano das 
pessoas; por isso, no próximo tópico são apresentados os resulta-
dos oriundos das discussões sobre a importância do conceito de 
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Lugar para discutir a cidade e seus diferentes aspectos durante as 
aulas de Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Resultados e discussões

Como apontou Sobrinho (2018), o tema cidade na atuali-
dade “é objeto de novas reflexões, pois se apresenta como um 
espaço privilegiado das práticas cotidianas de diferentes sujeitos 
e contextos” (SOBRINHO, 2018, p. 2-3).

Devido ao fato de a cidade ser palco da implantação de 
diferentes equipamentos públicos e/ou privados, ela é capaz de 
atrair debates sobre o Lugar, pois cidade e Lugar possuem ele-
mentos da vida cotidiana das pessoas, como

a mobilidade, as condições de moradia, a exclu-
são espacial, os deslocamentos diários, a utiliza-
ção do espaço urbano, as manifestações culturais, 
as tecnologias, o trabalho, as rugosidades 
(SOBRINHO, 2018, p. 2-3).

Dessa forma, se observa que a cidade mantém relação de 
intimidade com o Lugar, que para o aluno pode ser mais de um, 
pois todo estudante traz consigo “diferentes experiências de vida, 
diferentes experiências espaciais, diferentes imaginários geográfi-
cos e diferentes lugares que vivenciam” (CALLAI, 2011, p. 37).

Com a globalização, a apropriação dos espaços da cidade 
tem ocorrido de diferentes formas, pois hoje não se fala mais em 
um mundo local-local, e sim em um mundo local-global e glo-
bal-local, que tem ditado o ir e vir de pessoas e mercadorias.

Para Bourdin (1945, p. 13), “é na escala local, na do bairro, 
da cidade, ou da microrregião que alguns problemas da vida 
diária podem ser regulados”. Ou seja, o Lugar é o ponto de par-
tida para a resolução das adversidades da vida cotidiana, sejam 
aquelas surgidas em escala próxima ou distante.
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Entendemos, portanto, que não existe o global sem o local, a 
cidade sem o Lugar e vice-versa. Essas questões precisam ter rele-
vância no ensino de Geografia com o professor levando em consi-
deração, sempre, os saberes e as incertezas que cada estudante 
carrega consigo sobre as transformações que ocorrem nos lugares.

Para Santos (2006, p. 213), “cada lugar é, à sua maneira, o 
mundo”. Os lugares, de forma irrecusável estão mergulhados, e 
em simetria, com o mundo. Isso os torna diferentes, pois “à 
maior globalidade corresponde a maior individualidade” 
(SANTOS, 2006, p. 213).

Com o advento da globalização, os lugares não são mais os 
mesmos e as experiências dos discentes também. Cada estu-
dante expressa modos de vida distintos adquiridos nos lugares 
onde vivem e convivem. Seja qual for a escala (rua, bairro, 
cidade, região...), é no Lugar que as atividades humanas se mate-
rializam, independentemente de quem as tenha desenhado.

A cidade, nesse contexto, aparece como o locus mais pró-
ximo das transformações que acontecem no espaço geográfico. 
Assim, ela é relevante para a educação, para o ensino-aprendiza-
gem de Geografia, pois a cidade

educa, orienta a vida coletiva, e, pela escola, pelo 
ensino de Geografia, pelo conhecimento mais 
sistematizado deste espaço, a educação pode ser 
potencializada. A cidade é, portanto, um con-
teúdo a ser ensinado, além de ser um espaço, em 
si mesmo, educativo (CALLAI, 2012, p. 89).

Como exposto, as discussões sobre a cidade são de extrema 
importância para a educação, e o ensino de Geografia, dos seus 
conceitos, como o de Lugar, por exemplo, pode dar o tom para 
os temas de relevância social.
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Já nos encaminhando para as considerações finais, é 
importante que seja dito que as abordagens sobre Lugar e cidade 
só se completam quando são levadas em consideração as expe-
riências das cotidianidades de cada estudante.

Considerações finais

Indubitavelmente, há muito que refletir sobre a importân-
cia dos estudos do conceito de Lugar quando se querem discutir 
a cidade e seus distintos aspectos durante as aulas de Geografia 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

É notório que o ensino-aprendizagem de Geografia deve 
levar em consideração as várias relações que acontecem nos 
espaços das cidades, sejam elas de cunho físico-natural, político, 
socioeconômico ou cultural.

Estudante e professor podem discutir a cidade e os proces-
sos exteriores a ela que interferem no cotidiano das pessoas, 
pois, diante de um mundo cada vez mais globalizado, não se 
pode tratar dos temas do dia a dia de forma isolada.

Desde cedo, ainda nos primeiros anos de escolarização, as 
experiências que cada aluno carrega consigo precisam ser perce-
bidas pelo docente, e que este estimule-os a se mobilizarem por 
uma compreensão dos lugares da cidade, das relações abstratas, 
mas, também, das concretas.

Para isso, é necessário ter a cidade como foco de análise 
geográfico. Que a mesma seja modelo para que o professor rea-
lize uma proposta de ensino irrestrito e cidadã, “pois estabelece 
uma relação mais próxima entre a geografia que se estuda e a 
que está presente no cotidiano” (CALLAI, 2012, p. 104).



91umA refLexão teóriCA sobre o ConCeito de LugAr

REFERÊNCIAS
BOURDIN, Alain. A questão local. 1945. Tradução de Orlando dos Santos 
Reis. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Secretarias de 
Educação (CONSED). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: 
MEC, 2017.

CALLAI, Helena C. Estudar o lugar para compreender o mundo. In: 
CASTROGIOVANNI, A. C. (org.). Ensino de Geografia: Práticas e 
textualizações do cotidiano. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2002. p. 83-110.

CALLAI, Helena C. (Org.). Educação geográfica: reflexão e prática. Ijuí: 
Unijuí, 2011 – 320 p. (Coleção Ciências Sociais).

CALLAI, Helena C. A cidade, o lugar e o ensino de Geografia: a construção 
de uma linha de trabalho. In: CASTELLAR, Sonia M. V.; CAVALCANTI, 
Lana de S.; CALLAI, Helena C. Didática da Geografia: aportes teóricos e 
metodológicos. (Orgs.). Editora Xamã. São Paulo, 2012. p. 85-110.

CALLAI, Helena C.; CASTELLAR, Sônia M. V.; CAVALCANTI, Lana de S. 
Lugar e cultura urbana: um estudo comparativo de saberes docentes no Brasil. 
Revista Terra Livre, n. 28. Associação dos Geógrafos Brasileiros, Presidente 
Prudente-SP, p. 91-108, 2007.

CARLOS, Ana F. A cidade. São Paulo: Contexto, 2013.

HOLANDA, Virgínia C. C. de. O Ensino de Geografia nos Anos Iniciais: o 
lugar em Milton Santos como ponto de partida. Revista GeoSertões (Unageo-
CFP-UFCG), v. 5, n. 10, p. 225-240, jun./dez. 2020.

MARAFON, Glaucio J. Pesquisa qualitativa em Geografia: reflexões teórico-
conceituais e aplicadas. Rio de Janeiro: Eduerj, 2013.

OLIVEIRA, Maria M. de. Como fazer pesquisa qualitativa. 7. ed. revista e 
atualizada – Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

SANTOS, Juliana de J. Ensino de geografia nos anos iniciais: leitura de mundo 
através de conceitos e mapas. Poiésis Pedagógica, v. 5/6, p. 95-112, jan./dez. 
2007.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. 
ed. 2. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.



92 Contribuições do pensamento geográfico para o ensino e a pesquisa

SOBRINHO, Hugo de C. A cidade e o ensino de geografia: significação a 
partir das práticas espaciais cotidianas. Itinerarius Reflectionis, v. 14, n. 2, p. 
1-12, 2018.

STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia nos anos iniciais: o desafio da 
totalidade mundo. 2004. 155 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas-SP, 
2004.

STRAFORINI, Rafael. O ensino de Geografia como prática espacial de 
significação. Estudos Avançados, n. 32, v. 93, p. 175-195, 2018.



93umA refLexão teóriCA sobre o ConCeito de LugAr

PARTE II

Linguagens, 
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didáticos em Geografia
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Hace dos décadas que las competencias se abrieron paso 
en la documentación educativa prescriptiva. Esto ha 
significado un cambio em el desarrollo curricular, 

aunque su aplicación didáctica ha generado controversia. Las 
competencias constituyen un aprendizaje para toda la vida y, 
como tales, complementan los elementos curriculares expresa-
dos en los marcos legales educativos. Las competencias se orien-
tan hacia el complemento de contenidos, habilidades y destrezas 
disciplinares en relación con el resto de marco curricular para 
formar una ciudadanía de futuro. Por ello, el conjunto de las 
competencias debía alcanzarse al final de cada etapa educativa. 
Una ciudadanía formada en sus diferentes capacidades perso-
nales, como el pensamiento crítico. Sin embargo, esta valiosa 
idea educativa de las competencias se ha movido en un entra-
mado curricular inestable. Esto es debido, entre otras razones, 
a la desafinada definición curricular de las competencias y a su 
imprecisa aplicación didáctica disciplinar y transdisciplinar.

7 

LAS COMPETENCIAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CONCEPTOS GEOGRÁFICOS

Alfonso García de la Vega
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Precisamente, el dilema didáctico de las competencias 
estriba en comprobar su formulación normativa y su aplica-
ción didáctica. La definición de las competencias en el marco 
del currículum prescriptivo deja en manos docentes el enfoque 
procedimental, “saber hacer” y transdisciplinar. Por tanto, 
queda por revisar la aportación, bajo de esta perspectiva, de las 
competencias en la construcción de los conceptos geográficos. 
O bien, si por el contrario, las competencias persiguen apren-
dizajes más complejos en el individuo, que aquellos disicipli-
nares. Esto es, si las competencias transversales aportan al 
conocimiento disciplinar y profundo de la Geografía para la 
construcción de los conceptos.

Aproximación a las competencias clave europeas

Nussbaum (2006) afirma que el desarrollo del pensa-
miento recae sobre las capacidades en la educación. Esta autora 
resalta la amenaza de una sociedad centrada en promover una 
educación instrumental, dejando a un lado los valores humanos. 
Stenhouse (1971) abogó por un currículo humanista "para 
desarrollar una comprensión de los actos humanos de las situa-
ciones sociales y de los problemas de valor que surgen de ellas". 
Beane (2005) recomendó un currículo integrado que se organiza 
en torno a ciertos temas y problemas de importancia personal y 
social que se extraen del mundo real. Egan (1992) consideró que 
el plan de estudios debería centrarse en los intereses de los estu-
diantes. Jonnaert, Depover e Malu (2020) proponen situaciones 
de aprendizaje relevantes basadas en las habilidades de los estu-
diantes. Todas estas ideas están vinculadas a la elaboración de 
actividades presenciales según el enfoque/estrategia didáctica 
elegida, y especialmente, al diseño del viaje geográfico.

En el siglo pasado, Bloom y sus colaboradores establecie-
ron una secuencia jerarquizada de los contenidos curriculares, 
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que se mantiene hasta hoy día (BLOOM et al., 1956; 
KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964; SIMPSON, 1966; 
DAVE, 1970; HARROW, 1972,). Hace unas décadas se ha lle-
vado a cabo la revisión de esta taxonomía clásica por Anderson 
y Krathwohl (2001); Krathwohl (2002) y Anderson et al. (2001). 
La principal contribución y posterior revisión a la taxonomía de 
Bloom ha sido la coherencia y secuencialidad de los elementos 
curriculares en todos los niveles educativos.

En la ley educativa española de 2013 se mantienen las 
competencias básicas, a excepción de la que está más directa-
mente relacionada con la enseñanza de la Geografía, "conoci-
miento e interacción con el mundo físico" (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, 2013). Por lo tanto, el conoci-
miento sobre la diversidad de lugares en el mundo, las diferen-
tes culturas y las formas de vida asociadas a ellas, e incluso los 
conceptos geográficos integradores, como la identidad cultural 
y la sostenibilidad, parecen carecer de valor educativo. La ley 
reconoce el valor transversal de las competencias, y en el caso de 
las ciencias sociales como asignatura central, se destaca su carác-
ter global e integrador. La reciente ley de educación aprobada en 
2020 promueve las competencias como hilo conductor de la for-
mación ciudadana (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 2020).

La Unión Europea (2006) consolidó las ocho competen-
cias clave como una necesidad de aplicar el aprendizaje adqui-
rido durante la instrucción escolar a todos los ámbitos personales 
y de toda la vida. Desde entonces, las competencias básicas, 
como elemento curricular prescriptivo, han aparecido en las 
diferentes normativas educativas europeas. En esencia, las com-
petencias persiguen consolidar ciertos aprendizajes de contex-
tos sociales y culturales, para ser aplicados a contextos educativos. 
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En este sentido, se promueven los perfiles profesionales como 
una fórmula más aplicada de formación escolar y académica.

La Unión Europea respeta y promueve las diferencias 
sociales y culturales, como bastión y riqueza de sus políticas 
sociales. Los sistemas educativos en Europa reflejan ciertas 
características sociales, políticas y culturales de cada estado 
miembro, que tienen un impacto en la integración educativa a 
nivel obligatorio no universitario (García de la Vega, en prensa). 
Según Rellou y Lambrinos (2008), existe una tendencia a parti-
cularizar y regionalizar la geografía. En particular, siguiendo a 
De Miguel González (2013, el contenido conceptual es habitual 
en el currículo español o francés, en lugar de bloques de com-
prensión, interpretación y aplicación del conocimiento geográ-
fico propios de enfoques anglosajones. El Informe PISA (OCDE, 
2018) aborda el concepto de "Competencia Global", que implica 
haber alcanzado conocimientos, habilidades cognitivas, habili-
dades sociales y valores.

Levander y Mikkola (2009) abogan por un análisis curri-
cular, donde definen algunas dimensiones y grados de aprendi-
zaje alcanzados. Estas cinco dimensiones del conocimiento son: 
el conocimiento disciplinar científico; las habilidades discipli-
nares científicas; el conocimiento disciplinar profesional; las 
habilidades disciplinares profesionales y, por último, las habili-
dades académicas generales.

Las propuestas de educación obligatoria sobre el desarrollo 
curricular y las estrategias didácticas representan un factor deter-
minante relevante en la formación académica de la educación 
superior. La experiencia docente muestra que los estudiantes que 
adquieren mayor autonomía dentro de la familia y en la escuela se 
enfrentan con solvencia a los desafíos en la universidad. Asimismo, 
las rutinas adquiridas en la escuela que están vinculadas a la capa-
cidad y esfuerzo también alcanzan un impacto directo en la 
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formación universitaria. Así, la formación individual y social del 
alumnado puede ser impulsada por este elemento curricular 
innovador, las competencias clave. Si bien, queda por analizar si 
son relevantes para comprender su papel en la construcción de 
conceptos disciplinares y transdisciplinares.

Competencias transversales en Geografía

Desde el final del siglo pasado, hay diversos autores que 
han abordado las competencias educativas (REY, 1996; 
PERRENOUD, 1998). Estas orientaciones educativas formaron 
parte de la definición sobre aprendizaje permanente, dentro del 
marco educativo europeo (EURYDICE, 2003). Meirieu (1993) 
definió las competencias como el conocimiento referido a situa-
ciones complejas que conducen a la gestión de variables hetero-
géneas y que permiten la resolución de problemas que están más 
allá del alcance de situaciones referenciales a una sola disciplina. 
Le Boterf (1994) deja claro que la competencia es conocimiento 
aplicado, mientras que Perrenoud (1998) lo califica como trans-
ferencia de conocimiento. Mérenne-Schoumaker (1999) afirma 
que las competencias poseen un carácter transversal, mientras 
que otros, como Roegiers (1998) consideran que la competencia 
tiene sobre todo un carácter disciplinar.

Mérenne-Schoumaker (1999) afirma que la competencia 
tiene un carácter transversal, mientras que otros, como Roegiers 
(1998) considera que la competencia tiene sobre todo un carác-
ter disciplinar. Mérenne-Schoumaker (1999) cree que, para 
resolver problemas vinculados a una disciplina determinada, es 
necesario recurrir a los principios de esa disciplina. Sin embargo, 
esta autora afirma que las disciplinas necesitan otras disciplinas 
para resolver problemas. La interdisciplinariedad constituye la 
característica transversal de las competencias, según Roegiers 
(2016). La tendencia educativa de las competencias apunta hacia 
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el transversal e interdisciplinar, aunque las competencias tam-
bién revelan un carácter complementario a cada disciplina.

Por un lado, las competencias tienen características edu-
cativas complementarias en cuanto a su formulación formal y 
general, pues buscan una formación integral y ciudadana de los 
estudiantes. En este sentido, por ejemplo, tanto la competencia 
digital como la competencia de aprender a aprender requieren 
la adquisición del aprendizaje colaborativo y cooperativo e ini-
ciativa personal a partir de propuestas educativas únicas. Este 
tipo de propuesta educativa está relacionada con las estrategias 
didácticas de un entorno de aprendizaje constructivista junto 
con el uso y la aplicación de recursos educativos, analógicos y 
digitales/virtuales.

La competencia digital proviene del pensamiento compu-
tacional, como lo define Wing (2006), y tiene una característica 
social, según Gryl y Jekel (2018), la llamada ciudadanía espacial. 
La Unión Europea expresa su interés por la capacidad digital en 
la sociedad (CARRETERO; VUORIKARI; PUNIE, 2017). En la 
sociedad digital, el pensamiento computacional puede ser 
fomentado a una edad temprana. Por medio del pensamiento 
computacional, asociado al razonamiento lógico y al pensa-
miento espacial, se logra un cierto nivel de curación de conte-
nido. La habilidad de curación de contenido permite al alumno 
seleccionar los puntos de referencia sobresalientes a lo largo de 
la pista de excursión.

Por otro lado, las competencias tienen características 
didácticas complementarias en la medida en que buscan refor-
zar habilidades y destrezas de otras disciplinas. Así, por ejem-
plo, los estándares referidos a esta competencia lingüística 
serían: “definir los términos geográficos de un mapa”, o “redac-
tar una descripción de los elementos del paisaje, utilizando los 
términos geográficos apropiados”. Si la competencia elegida 
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fuera matemática, el estándar de aprendizaje relacionado con 
esta competencia se enunciaría como “realizar cálculos de esti-
mación de distancias lineales y superficiales”, o bien, “represen-
tar los resultados usos de suelo, factores del clima y población de 
un determinado lugar”. A partir de la programación de aula de 
Geografía, se deben definir estándares de aprendizaje que rela-
cionen estas dos áreas, la Geografía y el dominante disciplinar 
de la competencia. Ahora bien, dichos estándares deben com-
pletar la formación académica integral.

Además de las competencias clave generales en educación, 
existen otras competencias disciplinares. Cada nivel educativo 
obligatorio tiene su propio grado de competencias que deben 
alcanzarse. Esto significa que, en su implementación educativa, 
las competencias se adquieren a través de la definición de están-
dares de aprendizaje sucesivos. Así, por ejemplo, la competencia 
tecnológica tendrá que aplicarse a los contenidos geográficos del 
plan de lecciones. Si este último se ocupa de la cartografía, el 
estándar de aprendizaje que describe su vínculo disciplinar 
podría ser “seleccionar contenidos geográficos online/offline en 
relación con la cartografía temática en Internet”, o bien, “aplicar 
información geográfica a través del visor cartográfico elegido 
para expresar datos en un territorio determinado”. En conse-
cuencia, las competencias generales y/o disciplinares podrán 
definirse mediante sus correspondientes criterios de evaluación, 
pudiendo comprobarse el aprendizaje alcanzado a lo largo de 
cada curso y de cada nivel educativo.

Competencias disciplinares en Geografía

Partoune, Dewez y Mérenne-Schoumaker (1998) y 
Mérenne-Schoumaker (1999) formularon las competencias 
aplicadas a la Geografía como parte de la propia disciplina. Si las 
competencias generales tienen un carácter interdisciplinar y 
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complementario para lograr el aprendizaje permanente, las 
competencias disciplinares persiguen un aprendizaje profundo 
de los conocimientos disciplinares en los diferentes niveles edu-
cativos (DUMMER et al., 2008). Estas competencias de apren-
dizaje son esenciales y complementarias a la formación 
disciplinar y académica.

Mérenne-Schoumaker (1999) clasifica las competencias 
geográficas en tres grupos: referencias espaciales, claves para la 
lectura de la ordenación del territorio y los conocimientos temá-
ticos. Estos contenidos procedimentales son fundamentales en 
el currículo de Geografía, ya que permiten organizar y clasificar 
los datos, analizar y sintetizar la información, así como interpre-
tar y mapear los resultados (GARCÍA de la VEGA, 2018). Sinton 
(2016) aboga por la adquisición temprana de habilidades geoes-
paciales, facilitando el desarrollo del pensamiento espacial y la 
capacidad de utilizar sistemas de información geográfica 
(SINTON, 2016; FARGHER, 2018). Esto también permite que 
el aprendizaje adquirido se aplique a las cuestiones cotidianas, 
ya que fomenta el aprendizaje a lo largo de toda la vida (SINTON 
et al., 2013; GARCÍA de la VEGA, 2019).

Los procedimientos disciplinares contribuyen al análisis 
de las capacidades relacionadas con las habilidades y destrezas 
geográficas. En este sentido, por ejemplo, el itinerario geográ-
fico y los sistemas de información geográfica promueven dife-
rentes contenidos. Esto es, la incorporación de las actitudes 
personales y sociales, como característica relevante de la educa-
ción integral del individuo constituye una nueva dimensión a la 
instrucción y, en particular, a la enseñanza y el aprendizaje en 
todas las áreas del conocimiento. En el caso de la Geografía se 
trata de fomentar y contribuir a la construcción del pensamiento 
crítico del estudiante sobre temas como la ciudadanía, la soste-
nibilidad, los desequilibrios ambientales y sociales, sin 
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descuidar la adquisición de contenidos conceptuales y procedi-
mentales, con el fin de lograr una educación crítica integral 
(BEDNARZ; BEDNARZ, 2019)

El aprendizaje a lo largo de toda la vida, como fin último 
de las competencias, supone que las habilidades de pensamiento 
espacial se han vuelto esenciales desde la aparición de los dispo-
sitivos móviles que incorporan aplicaciones de mapeo (SINTON 
et al., 2013). Entre estas aplicaciones se encuentran los visores 
cartográficos, que permiten alternar topografía e imágenes sate-
litales sobre cualquier área terrestre y oceánica. Además, los 
mapas digitales de ciudades están impulsados por otros sistemas 
de información espacial y temporal de transportes urbanos y 
periurbanos, así como de rutas y destinos. Por lo tanto, cabe 
destacar los planos y mapas de rutas, que proporciona la infor-
mación diaria sobre el flujo de tráfico. Y, por supuesto, hay 
mapas que ayudan a descubrir ciudades, mapas de museos y 
sitios arqueológicos, o bien, mapas que proporcionan un itine-
rario geográfico virtual a través de lugares seleccionados. Incluso 
las aplicaciones meteorológicas se refieren a las capacidades 
geoespaciales, como la orientación, la dirección y la dirección. 
Hoy en día, la información digital es tan apremiante que las 
imágenes panorámicas y de satélite de otros lugares del mundo 
acercan estos paisajes sin haber estado nunca allí. Las recientes 
imágenes de Marte representan el caso más reciente e instantá-
neo sobre un lugar de carencia vivencial.

Una revisión de esto nos permite verificar que estas com-
petencias disciplinarias corresponden en gran medida a las 
geohabilidades espaciales. Además, Mérenne-Schoumaker 
(1999) promueve otras competencias, denominadas competen-
cias transversales, que apuntan a aquellas competencias espacia-
les vinculadas al aprendizaje permanente. En este caso, la 
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interdisciplinariedad propuesta requiere habilidades menos exi-
gentes que las competencias disciplinares.

Consideraciones finales

Las competencias disciplinares y transversales promueven 
el aprendizaje profundo y complementario de la Geografía. Sin 
embargo, la realidad de esta propuesta teórica contrasta con la 
formulación curricular de las competencias y su aplicación 
didáctica en el aula. Este hecho aún deja un margen docente 
para intervenir mediante estrategias y recursos didácticos que 
desarrollen las competencias y permitan profundizar en la cons-
trucción de los conceptos geográficos.
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Ensinar Geografia é, antes de tudo, um desvelar do mundo 
pelos alunos, a partir da mediação didática do professor. 
A Geografia escolar é a que se faz no dia a dia, nas ações 

cotidianas de professores e alunos.

Este capítulo trata da proposta metodológica de ensino 
Geozine, desenvolvida por Silva (2018). Enquanto procedi-
mento metodológico esta abordagem tem se colocado de 
maneira pertinente ao processo ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, surge a seguinte problemática: como os 
saberes geográficos estão sendo trabalhados no campo da disci-
plina escolar Geografia? As práticas docentes estão contem-
plando abordagem que reconhece as linguagens como uma 
perspectiva didática para construção dos saberes geográficos?

O objetivo deste trabalho é discutir o sentido pedagógico 
das linguagens na educação geográfica.

8 

LINGUAGENS À 
GEOGRAFIA NA ESCOLA
a geozine como metodologia 
de ensino

Antonio Marcos Gomes da Silva
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A metodologia neste capítulo adotou o procedimento téc-
nico de revisão bibliográfica, conforme Pradanov e Freitas 
(2013). Com tal procedimento, discutiu-se o sentido pedagógico 
das linguagens no ensino de saberes geográficos.

Os resultados apontam para o reconhecimento de lacunas 
que demarcam a prática dos professores em relação à utilização 
de metodologias que reconheçam as linguagens didáticas, a cria-
ção e a arte como princípio formativo.

Aula de Geografia numa instituição chamada 
escola

A escola é a instituição na qual os professores de Geografia 
ensinam conteúdos com procedimentos metodológicos distin-
tos. Albuquerque (2018) salienta que a criança quando chega à 
escola para ser educada já traz informações, sobretudo de meios 
de comunicação como a televisão.

Na visão de Moreira e Caleffe (2006, p. 14), “as escolas e as 
salas de aula têm servido como locais para a coleta de dados 
sobre padrões de comportamento dos alunos”. Para além dessa 
perspectiva, entendemos a escola como um espaço destinado ao 
ensinar e aprender, mas também constituída como um lugar 
voltado para a liberdade de pensar e aguçar a criatividade dos 
alunos. Dias e Albuquerque (2016), em estudo sobre as lingua-
gens lúdicas na Geografia escolar moderna, sinalizam que a ten-
tativa de uso do lúdico não é tão recente.

O conhecimento não é estático nem fragmentado como 
indica Morin (1996). Este se faz por inúmeras fontes, sendo as 
linguagens, composição do próprio mundo, o elo entre o saber 
escolar e o universo do cotidiano, pois “a influência da aprendi-
zagem nunca é específica” (VIGOTSKI, 2018, p. 108).



109LinguAgens à geogrAfiA nA esCoLA

As práticas que decorrem da experimentação e acionam a 
composição criativa por meio da arte estimulam processos cog-
nitivos à aprendizagem (GOMES, 2001), (OLIVEIRA JUNIOR, 
2017) e (DESIDERIO, 2017). Assim, entender o espaço e suas 
correlações com arte e a partir da arte traz um caráter de auto-
construção onde o diálogo em sala de aula mescla-se com o sen-
sível, de forma que instiga os alunos a perceberem-se no processo 
de aprendizagem e a construírem saberes geográficos.

Para Pimenta (1994, p. 83), “a atividade docente é práxis”. 
E, sendo a práxis um ato pedagógico e político, é por meio dela 
que os alunos conseguem estabelecer conexão entre conceitos 
geográficos e categorias geográficas – região, território, lugar, 
paisagem, espaço geográfico –, justamente quando as práticas 
dos professores estão vinculadas à arte, com uso da linguagem.

Ensinar é aprender, é reconhecer a pesquisa como um 
caminho essencial, como nos ensinou Paulo Freire: “Não há 
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro” (FREIRE, 1996, p. 32). Para 
Luckesi (2011), o ensino que mobiliza caminhos à aprendiza-
gem coloca os alunos dentro do processo. Com isso, o processo 
de construção e ampliação dos conceitos e conteúdos geográfi-
cos torna-se mais completo e próximo de se efetivar.

Saberes geográficos e linguagens didáticas

Os estudos geográficos na academia e as formas de ensino 
na escola indicam que são campos distintos, desde as opções 
metodológicas, o manuseio de materiais e os recursos didáticos.

O ensino da matéria de Geografia requer coerência, no sen-
tido da seleção e organização dos conteúdos (PAGANELLI, 2018).

Na educação geográfica, “sob a denominação de recursos 
didáticos, inscrevem-se vários tipos de materiais e linguagens” 
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(PONTHUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2007, p. 216). 
Alguns desses recursos eram indicados, já no início do século 
XX, na Revista do Ensino, de Minas Gerais, como inovadores. 
Dias e Albuquerque (2016, p. 233) afirmam: “destacamos no 
impresso a aplicação do cinema ao ensino, a música, método de 
projetos, desenho, jogos entre outros”. Percebe-se que proposi-
ções com linguagens e formas lúdicas perpassam o processo de 
ensino há décadas, esta é uma noção bastante antiga, talvez em 
Heráclito de Éfeso, como aponta Gaarder (1995).

Ou seja, a dinâmica própria da escola exige adequações e 
considerações que atendam à pluralidade cultural da comuni-
dade escolar, as especificidades das temáticas de ensino, os obje-
tivos pedagógicos e as condições pedagógicas existentes e, claro, 
considere a mudança como algo natural; assim como disse 
Heráclito, um poeta com nome de Belchior afirmou também: 
“Tudo muda e com toda razão”.

Nesse sentido, pressupõe-se que a diversificação de recur-
sos didáticos e das linguagens no processo de ensino promove 
maiores possibilidades de aprendizagem para o aluno, pormeno-
res discutidos em Silva (2013). No ato pedagógico de ensinar é 
preciso se questionar: como a criança aprende? Quais abordagens 
metodológicas podem agregar a criatividade e a arte no entendi-
mento dos conceitos geográficos na escola? Se os professores 
usam as linguagens didáticas, quais saberes geográficos são possí-
veis de serem interpretados a partir da percepção dos alunos? 
Didatizar a aula, dar movimento ao conhecimento e promover a 
aprendizagem do aluno passam pela consideração do perfil pro-
fissional de quem leciona essa matéria. Na visão de Kaercher 
(2001, p. 59), “uma das tarefas do educador progressista [...] é 
desvelar as possibilidades que o homem tem de (re)criar o seu 
mundo”. Essa recriação, de modo prático, está inserida, em certa 
medida, nos alunos para cuja formação os professores estão 
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contribuindo, pois, como propõe Bachelard (1993), imaginar 
também é um ato poético, porque está na dimensão do ser.

Na aula, é necessário ter espaço para a criatividade do 
caminho do experimento (OSTROWER, 2010), porque “a cria-
ção é condição necessária da existência” (VIGOTSKI, 2009, p. 
16). Assim, mais do que uma instituição destinada a ensinar 
conteúdos deve-se “é apostar também na escola como potência 
criadora” (OLIVEIRA JR., 2017, p. 49)

Geozine para brincar e, se der, aprender

Geozine, segundo Silva (2018) e Silva e Dantas (2019), é 
uma metodologia para o ensino de conteúdos escolares de 
Geografia, tem as características do fanzine (MAGALHÃES, 
2013), com procedimentos propícios que auxiliam no entendi-
mento do espaço geográfico enquanto linguagem didática aposta 
na experimentação, na arte e na criatividade. Essa dimensão da 
criatividade pode estimular o raciocínio das crianças no enten-
dimento dos conteúdos geográficos na Educação Básica, como 
apontou Ferreira (2021).

As linguagens pelo seu aporte teórico e prático têm se tra-
duzido como potencialidade à prática pedagógica, favorecendo 
o processo de ensino-aprendizagem, porque reveste-se, ainda, 
de procedimento metodológico.

Ratificamos, com base em Freire (2011, p. 81), que “só 
existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente”. Quando o aluno está construindo 
Geozine, está dando sentido lúdico e pedagógico ao fazer, como 
aponta Leontiev (2018). É, por assim dizer, “o lúdico na prática 
pedagógica (tem) como atividade que perpassa o brincar pelo 
brincar” (DIAS; ALBUQUERQUE, 2016, p. 231). Quando a 
criança brinca, ela está pensando no espaço. Com a brincadeira, 
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a criança desenvolve valores à cidadania, tais como: interação e 
socialização com o outro; reconhecimento de regras; compreen-
são da organização do espaço.

É por meio da experiência e da experimentação que altera-
ções podem ser feitas no sentido de melhorar a prática docente 
em sala de aula, e com isso ampliar a possibilidade de aprendi-
zagem dos alunos. Viana (2020), a partir de estudos prelimina-
res realizados por Silva (2018), apresenta a metodologia Geozine, 
como experimentação e metalinguagem no ensino de Geografia, 
que propicia tanto o ensino por parte dos professores como a 
aprendizagem pelos alunos, porque os alunos brincam e se 
divertem e o estímulo à aprendizagem ocorre da percepção da 
totalidade e conexão da vida dos alunos ao que se ensina.

Considerações finais

Compreendemos a educação geográfica como necessária 
para o ensino dos conceitos de lugar, natureza, paisagem, 
região, pois são referências fundamentais para o entendimento 
do espaço geográfico. Destes, destacamos, como basilar no 
Ensino Fundamental, para o entendimento espacial em sua 
totalidade, o conceito de lugar por reconhecer, nos espaços de 
vivência dos sujeitos – a rua, a praça, o bairro, a cidade –, refe-
rências de proximidade que valorizam e dão sentido às percep-
ções construídas cotidianamente.

Esses espaços manifestam e articulam aspectos culturais 
carregados de símbolos e significados que podem ser expressos, 
lidos e compreendidos por diversas formas: nas canções que tra-
zem a cultura local, nos cordéis expostos nas praças, nos jornais 
que circulam na cidade, nas conversas entre vizinhos e nas artes 
da rendeira, do escultor, do cantador, do xilógrafo, do pintor. 
Enfim, uma multiplicidade de linguagens e objetos que podem 
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assumir, na escola, um caráter didático na sistematização dos 
saberes geográficos, sendo a metodologia Geozine a possibili-
dade de contribuir com o processo de ensino.

Esses aspectos que por vezes passam despercebidos aos 
nossos olhos e na prática educativa de ensinar Geografia têm 
potencial como elementos de ensino do professor e de aprendi-
zagem dos alunos. Nesse sentido, é salutar considerar a necessi-
dade de incorporar na prática docente caminhos diversos que 
contemplem o contexto de vida do aluno, valorizem estratégias 
com o uso de linguagens, reconheçam o aluno como ser criativo, 
coloquem-no como sujeito no processo de aprendizagem e tra-
duzam o processo de ensino como essencial na geração de 
aprendizagens geográficas.

A educação geográfica tem avançado epistemológica, teó-
rica e metodologicamente na discussão sobre o uso de lingua-
gens e da arte, colocando que tais referências têm repercussões 
positivas nas aprendizagens dos alunos. Nesse sentido, o campo 
de pesquisa sobre as linguagens têm ampliado as discussões 
notadamente presentes em importantes eventos científicos e 
acadêmicos realizados nos últimos anos por Instituições de 
Ensino Superior-IES do Brasil, a exemplo: Encontro Nacional 
de Prática de Ensino em Geografia (Enpeg); Encontro Regional 
de Prática de Ensino em Geografia (Erepeg); Fórum Nacional de 
Formação de Professores de Geografia; Encontro de Práticas de 
Ensino da UFPE; e Seminário de Educação Geográfica da UFPB.

É com esse distanciamento, todavia, pela complexidade do 
ato de ensinar, que percebemos nas abordagens da Geografia na 
escola, em grande medida, práticas de ensino estanques, frag-
mentadas e descontextualizadas.
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Tratar de orientação geográfica a partir da Rosa dos Ventos 
ou dos Rumos, na sala de aula, ainda é um entrave básico 
na educação de jovens e adultos em idade escolar, mesmo 

em se tratando de um assunto presente nos livros didáticos 
desde a educação infantil.

O interesse pelo espaço, sua localização, movimento apa-
rente do Sol, os astros e tudo mais que o cercam fazem atiçar a 
curiosidade dos homens e mulheres. E vem de longe esse inte-
resse, desde a pré-história, passando por uma evolução de tec-
nologias e tempos que garantem um deslocamento mais seguro 
e certo. Essa certeza da localização perpassa por instrumentos 
que iniciaram sendo talhados à mão até o uso de satélites que 
proporcionam o manuseio do Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), sendo inclusive de fácil acesso, mesmo por aplica-
tivo de celular.

Mas de nada adianta ter disponíveis tecnologias mais aces-
síveis e consideradas de ponta se quem tem não souber fazer 

9 

ROSA DOS VENTOS
(des)construção dos rumos  
na sala de aula

Irecer Portela Figueiredo Santos
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uso, situar-se, saber fazer leitura das imagens e símbolos carto-
gráficos. É o caso da Rosa dos Ventos, um dos principais meios 
de orientação, sendo básica para muitas leituras e entendimen-
tos no movimento e no estar no espaço. Iniciada com quatro 
pontos cardeais, somados com mais quatro colaterais e vários 
outros pontos, uma Rosa dos Ventos completa tem 32 pontos 
(rumos), mas o que importa mesmo na educação básica são os 
16 principais pontos, dando então uma referência mais funda-
mental para se fazerem associações pertinentes, quando mais 
profissional se precisar ser.

Com o objetivo de proporcionar um recurso de orientação 
dinâmica e interativa entre professores e alunos, esse trabalho 
apresenta uma Rosa dos Ventos desmontável, de fácil construção, 
leve para transportar, de utilização agradável e garantia de rápida 
e total apreensão e entendimento dos pontos cardeais, colaterais e 
subcolaterais, sem uso de memorização. Com uma técnica sim-
ples, em poucos minutos desconstrói-se a errônea frase de que o 
Leste é sempre onde o Sol nasce, pois depende do referencial. 
Essa frase tem feito com que não se busque pensar primeiro de 
qual referencial se está falando e assim consolida uma tentativa de 
encontrar esse Leste onde ele só poderá ser encontrado com cons-
ciência, se for dada a referência no planeta. De outro modo, o 
Leste pode ser encontrado a partir do contexto em que se está 
inserido e posicionado, pois depende do referencial.

Construindo os rumos

Um dos primeiros assuntos da Geografia escolar é a 
Cartografia, representada pela Rosa dos Ventos, dando início a 
uma linguagem que permeia praticamente todos os conteúdos 
que se seguem na Educação Básica. Assim, deve ser muito bem 
constituída para não se afastar do seu conceito estrutural de 
orientação primordial. Para Dambros (2014, p. 22),



119rosA dos ventos: (des)Construção dos rumos nA sALA de AuLA

as transformações teórico-metodológicas ocorri-
das na Geografia do meio acadêmico podem ser 
transpostas para o âmbito escolar por meio de 
estratégias pedagógicas, conteúdos e práticas que 
possibilitem ao aluno ler e compreender o 
mundo no qual está inserido.

As primeiras leituras precisam ser bem consolidadas para 
não desviarem do seu curso epistemológico; porém, em se tra-
tando de Rosa dos Ventos, as primeiras noções são marcadas 
por um único caminho pedagógico, representado nos livros 
didáticos de forma bidimensional, em que os pontos cardeais 
são apresentados sem muito raciocínio. As práticas têm se repe-
tido a partir da imagem de uma criança de braços abertos com a 
mão direita apontando para o Leste, onde o Sol nasce, dando 
início ao encontro dos demais pontos cardeais, não garantindo 
um aprendizado efetivo sobre referência/localização. Para 
Francischett (2018, p. 286),

a linguagem, em seu sentido amplo, é conside-
rada instrumento por Vigotski, pois ela age no 
sentido de modificar estruturalmente as funções 
psicológicas superiores, da mesma forma que os 
instrumentos criados pela humanidade modifi-
cam as formas humanas de vida.

Aprender é um processo e requer informações que se trans-
formem em conhecimento através de interações com signos e siste-
mas simbólicos, que, apreendidos pelo sujeito participante, 
desenvolve suas funções mentais superiores. Para Splitter e Sharp 
(1999, p. 15), muitos educadores não dão a devida atenção ao 
ensino para aprendizagem e acabam dispensando esse ensino 
“como se não fosse de sua responsabilidade ou simplesmente 
supõem que o ‘pensamento’ está adequadamente coberto pelo cur-
rículo existente”. O que não tem sido garantia de aprendizagem.
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(Des)Construindo a Rosa dos Ventos

Nem todos os recursos pedagógicos de que necessita 
um(a) professor(a) podem ser encontrados prontos no mercado 
para serem comprados ou não são de todo compreendidos para 
seu devido uso. Às vezes até existem, porém podem se apresen-
tar como muito grandes ou muito pequenos; difíceis de serem 
transportados até a sala de aula; de difícil manuseio, e assim 
tomar muito tempo, do pouco tempo da aula, enfim. Muitos 
recursos didáticos deixam de ser usados no período das aulas 
por algum inconveniente, mas nada justifica que não se bus-
quem meios que colaborem com a mediação necessária entre o 
sujeito aprendente e o objeto de estudo significativo.

Partindo-se da necessidade de recursos didáticos específi-
cos para cada assunto, vivenciada por muitos professores, em 
diferentes espaços, e que assola as salas de aula, criou-se uma 
Rosa dos Ventos desmontável, leve e flexível. É um recurso de 
fácil construção, manuseio e transporte, e consegue em pouco 
tempo fazer com que os alunos o compreendam montando e 
assumindo uma postura reflexiva de acordo com os referenciais 
indicados pelo mediador (ou juntos). Proporciona ampla inte-
ração entre todos os alunos da sala.

Os materiais necessários são: folhas de EVA (Etileno 
Acetato de Vinila, um polímero emborrachado e flexível que 
pode ser encontrado em papelarias ou armarinhos) em três 
cores diferentes, cartolina guache (ou papelão de caixa de sapa-
tos para reaproveitamento), papel sulfite (branco), cola branca, 
pincel para quadro branco (em duas cores), régua e tesoura.

As medidas para cada ponto serão: Cardeais: 4 partes em 
formato de deltoide em uma das cores da folha de EVA (Figura 
1); Colaterais: 4 partes em outra cor da folha de EVA (Figura 2); 
e Subcolaterais: 8 partes na terceira cor da folha de EVA (Figura 
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3). Faça as medições, risque e recorte. Com a cartolina guache, 
meça 9 x 6, risque e recorte 16 pequenas fichas. Cole, com a cola 
branca, o papel sulfite sobre essas fichas de cartolina guache 
medindo 8,5 x 5,5. Cada ficha terá a representação das siglas dos 
pontos da Rosa dos Ventos. Use os pincéis para quadro branco 
em duas cores para registrar as siglas nas fichas.

Figura 1 – Cardeais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Figura 2 – Colaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).
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Figura 3 – Subcolaterais. 

Fonte: Irecer Santos (2021).

Em 4 dessas fichas teremos, em cada uma, uma referência 
utilizando uma cor dos pincéis: N, S, E, O (usaremos o E para 
representar o Leste e o O para representar o West (Oeste)), de 
acordo com a Figura 4. Assim, teremos duas consoantes e duas 
vogais, que servirão para construção da cognição no movimento 
da aprendizagem sobre orientação a partir da Rosa dos Ventos e 
suas referências. Em outras 4 fichas, teremos: NE, SE, SO, NO. 
Utiliza-se a outra cor do pincel, Figura 5. As 8 fichas restantes 
terão cada uma as referências: NNE, ENE, ESE, SSE, SSO, OSO, 
ONO, NNO (Figura 6).

Figura 4 – Fichas pontos Cardeais

Fonte: Irecer Santos (2021).
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Figura 5 – Fichas pontos Colaterais

 
Fonte: Irecer Santos (2021).

Figura 6 – Fichas pontos Subcolaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Para uso, em sala de aula, inicia-se, desenhando no quadro 
de escrever, um traçado com uma linha vertical de 50cm x 50cm 
e outra na horizontal a partir do centro, de 50cm x 50cm, for-
mando uma cruz (Figura 7). Use um dos pincéis de quadro de 
escrever. Peça para os alunos apontarem onde se colocam os 
pontos Cardeais, iniciando com as consoantes: N (Norte) e S 
(Sul) e depois as vogais E (Este) e O (Oeste). À medida que os 
alunos forem apontando, o professor vai escrevendo as letras 
dos pontos Cardeais e repetindo a frase: duas consoantes N; e 
uma vogal E; duas consoantes S; e uma vogal O.
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Figura 7 – Traçado dos pontos Cardeais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Em seguida, faz-se um X de 50cm x 50cm sobre a cruz de 
50cm x 50cm. São os pontos Colaterais. Com o pincel de quadro 
de escrever, de cor diferente dos pontos Cardeais, anotam-se em 
cada ponta da linha os pontos Colaterais: NE, SE, SO, NO. 
Explique que estas se formam pela junção dos pontos por apro-
ximação; portanto, NE (Norte do Este/Nordeste), SE (Sul do 
Este/Sudeste), SO (Sul do Oeste/Sudoeste) e NO (Norte do 
Oeste/Noroeste), Figura 8. Enquanto se aponta cada ponto 
Colateral no quadro de escrever, no sentido horário, vai-se repe-
tindo a frase, como uma cantiga: primeiro a consoante, depois a 
vogal – NE; primeiro a consoante, depois a vogal – SE; primeiro a 
consoante, depois a vogal – SO; primeiro a consoante, depois a 
vogal – NO.
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Figura 8 – Traçado dos pontos Colaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Por último, ainda no quadro de escrever, traçam-se linhas 
retas entre o desenho das linhas dos pontos Cardeais e Colaterais. 
Assim, dá-se início às indicações dos pontos Subcolaterais. 
Usam-se os dois pincéis de cores diferentes (Cardeais de uma 
cor e Colaterais de outra cor): NNE (Norte/Nordeste), ENE 
(Este/Nordeste), ESE (Este/Sudeste), SSE (Sul/Sudeste), SSO 
(Sul/Sudoeste), OSO (Oeste/Sudoeste), ONO (Oeste/Noroeste) 
e NNO (Norte/Noroeste), Figura 9. Da mesma forma, enquanto 
se aponta e registra no quadro de escrever cada um dos pontos, 
no sentido horário, vai-se pronunciando: primeiro o Cardeal, 
depois o Colateral–NNE; primeiro o Cardeal, depois o Colateral-
ENE; primeiro o Cardeal, depois o Colateral-ESE; primeiro o 
Cardeal, depois o Colateral-SSE; primeiro o Cardeal, depois o 
Colateral-SSO; primeiro o Cardeal, depois o Colateral-OSO; pri-
meiro o Cardeal, depois o Colateral-ONO; primeiro o Cardeal, 
depois o Colateral-NNO.



126 Contribuições do pensamento geográfico para o ensino e a pesquisa

Figura 9 – Traçado dos pontos Subcolaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Terminado o desenho da Rosa dos Ventos no quadro de 
escrever com a participação dos alunos, apaga-se e faz-se o pro-
cedimento novamente, imediatamente.

Em seguida, apaga-se tudo do quadro de escrever e se dis-
tribui cada pedaço da Rosa dos Ventos de EVA (16 partes) + as 
16 fichas com os pontos que a compõem e nomeiam. De pé, em 
meio à sala, define-se, aleatoriamente, um Norte (de preferência 
que não seja onde o quadro de escrever esteja, isso desarruma a 
organização espacial habitual, pois tem-se a tendência de apon-
tar como o Norte de uma sala de aula o local onde se encontra o 
quadro). Escolhido o Norte, pede-se aos alunos que estejam 
segurando as partes maiores de EVA da Rosa dos Ventos, que as 
juntem ao chão de maneira que uma das pontas aponte para o 
Norte escolhido. Feito isso, os alunos que estarão com a fichas 
dos pontos Cardeais, irão identificar cada referência (Figura10). 
Os alunos com as partes de EVA que representam os pontos 
Colaterais irão encaixar cada peça entre as partes que compõem 
os pontos Cardeais. Logo, os alunos que segurarão as fichas com 
identificação dos pontos Colaterais arrumam-nas em cada ponta 
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correspondente (Figura 11). Depois, segue-se com os alunos que 
estarão com as partes de EVA que representam os pontos 
Subcolaterais e os demais alunos com as fichas que representam 
tais pontos fazem o mesmo procedimento (Figura 12).

Figura 10 – Pontos Cardeais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Figura 11 – Pontos Colaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).
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Figura 12 – Pontos Subcolaterais

Fonte: Irecer Santos (2021).

Terminada a montagem da Rosa dos Ventos sobre o chão 
da sala, os alunos serão solicitados para dizerem quem ou o que 
está na sala em cada ponta que dá o rumo. Pode-se montar e 
desmontar quantas vezes forem necessárias e sempre mudando 
o início, o Norte. Ou pode-se mudar, dando-se outro ponto, 
Este, Sul ou Oeste. Isso faz com que a aprendizagem se conso-
lide, reorganizando-se para se encontrar cada localização a par-
tir da mudança da referência durante a montagem do recurso 
em vários momentos.

Considerações finais

A construção e uso da Rosa dos Ventos desmontada serve 
para desenvolver a cognição num movimento que leva à aprendi-
zagem das direções geográficas. Esteja o aluno em qualquer posi-
ção no espaço, ou segurando algo que necessite de dada definição 
de localização, isso o ajudará a entender. Colabora ainda para que 
os alunos aprendam sobre instrumentos geográficos nas aulas de 
Geografia e nas leituras do seu espaço conhecido.
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O exercício do desenho no quadro de escrever, bidimen-
sional e de frente, como os alunos estão acostumados na escola, 
é um caminho inicial para o desfecho do uso da Rosa dos Ventos, 
na prática, vista e organizada de outra posição que movimenta e 
inquieta o aprendizado dos participantes.

Essa proposta de uso da Rosa dos Ventos colabora com o tra-
balho dos professores como um recurso simples, acessível e moti-
vador, mas principalmente com o aprendizado sobre referências 
geográficas concretas a partir da sala de aula na Educação Básica.
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LIVRO PARADIDÁTICO
uma produção possível para  
o ensino da geografia

Izabel Cristina da Silva
Emerson Ribeiro
Gleydson Pinheiro Albano

A sala de aula, a cada dia, torna-se mais desafiadora. Cada 
vez mais os professores precisam lidar com as dificul-
dades apresentadas pelos alunos. Essas dificuldades vão 

muito além do conhecimento relativo à disciplina que lecionam. 
Ademais, existe a necessidade de ampliar o conhecimento rela-
tivo a sua profissão e a sua prática docente. Abraçar a docência 
como profissão vai além de ministrar os conteúdos delimitados 
no currículo escolar.

Existem questões que se impõem ao educador ao longo da 
sua trajetória. Uma delas é a necessidade de ter acesso à forma-
ção continuada. Nesse contexto, apresentamos o Geoprof 
(Programa de Mestrado Profissional em Geografia), que nos 
levou a desenvolver a pesquisa sobre os livros paradidáticos que 
apresentamos neste capítulo. Ele decorre da carência em relação 
à qualificação destinada aos docentes que atuam na rede básica 
de ensino e que, ao longo do tempo, têm adquirido formação em 
nível de graduação e se inserido no mercado de trabalho, mas 
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não dispõem, no âmbito estadual, de uma qualificação  stricto 
sensu. O mestrado funciona de forma presencial e faz parte da 
política de interiorização e de expansão do ensino de 
pós-graduação.

O curso visa atender às demandas de formação priorita-
riamente para professores de Geografia da rede básica de ensino, 
que atuam no território do Rio Grande do Norte e em outros 
estados da Federação, ofertando, ainda, a possibilidade de os 
alunos assistirem a aulas na capital do estado, Natal, ou no inte-
rior do estado, no Ceres-Campus de Caicó-RN, facilitando o 
acesso e o deslocamento dos discentes, tendo em vista que o 
público-alvo são professores em sala de aula.

O programa tem como área de concentração o ensino de 
Geografia com o propósito de aprofundar as questões referentes 
à dinâmica espacial, relacionando-as às especificidades que são 
pertinentes ao ensino, favorecendo o desenvolvimento de dife-
rentes concepções teórico-práticas vinculadas ao ensino da 
Geografia escolar e contribuindo para a construção de conheci-
mentos que reflitam sobre experiências e processos dessa área e 
a elaboração de produtos educacionais.

O mestrado possui duas linhas de pesquisas: a primeira é 
intitulada saberes geográficos no espaço escolar e a segunda 
linha de pesquisa é voltada para a metodologia do ensino de 
Geografia, buscando desenvolver estudos e a elaboração de pro-
dutos sobre o processo de ensino e aprendizagem de Geografia. 
Esta, por sua vez, incentiva os educadores a produzirem mate-
riais didáticos.

Atualmente, é a linha de pesquisa mais procurada pelos edu-
cadores. Esse fato advém da própria necessidade profissional. Qual 
professor, em algum momento da sua trajetória, não recorreu aos 
materiais didáticos? Seria quase impossível não utilizá-los, desde os 
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mais sofisticados, como a lousa digital, aos mais simplórios, como 
o giz, que se usa para fazer um rabisco. O educador necessita desses 
artefatos para mediar suas aulas. O material mais produzido nas 
turmas que concluíram em 2017 e 2018 foram os livros paradidáti-
cos. Mas o que são livros paradidáticos?

Fundamentação teórica

Para Munakata (1997, p. 101), esse material “é uma inven-
ção tipicamente brasileira: não que em outros países não exis-
tam livros que possam ser considerados ‘paradidáticos’, mas 
falta-lhes o nome”. O referido autor acrescenta que esse termo 
foi cunhado pelo professor Anderson Fernandes Dias, diretor-
-presidente da Editora Ática, na década de 1970. Essa mesma 
empresa lançou a coleção “Para Gostar de Ler” e, a partir desse 
contexto, a denominação “Livro Paradidático” foi ganhando 
destaque em território nacional, com o intuito de formar mer-
cado. Esse material didático foi lançado com uma finalidade 
meramente comercial. Munakata (1997), em sua pesquisa, 
reproduz a fala de Jaime Pinsky, diretor da Contexto, uma edi-
tora com extenso catálogo de paradidáticos na década de 1990. 
“Ele pode ser um romance, pode ser um ensaio, pode ser qual-
quer coisa; então, essa é a definição de paradidático nos meios 
editoriais” (MUNAKATA, 1997, p. 6). Esses livros iniciam sua 
trajetória no mercado brasileiro como uma opção para as edito-
ras angariarem renda e suprirem a defasagem que sofrem com a 
produção do livro didático, por ser uma obra sazonal. Para os 
educadores, esse recurso didático é uma opção para diversificar 
e complementar sua aula.

Uma característica peculiar desses livros é o fato de não 
seguirem as normas estruturais que os livros didáticos seguem, 
como seriação, sequência de conteúdo e linguagem. Eles são ela-
borados de forma livre, podendo o autor escolher uma temática 
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para desenvolver sua escrita. Desse modo, eles podem ser utili-
zados para trabalhar paralelamente com outros recursos didáti-
cos. Lopes (2011, p. 15) destaca que

o paradidático é uma alternativa para que o pro-
fessor possa diversificar sua aula, suprir as possí-
veis deficiências do livro didático e estimular o 
aluno para leitura.

Nota-se que os autores corroboram com o caráter com-
plementar que esse livro pode assumir em relação aos conteú-
dos que o professor esteja trabalhando em sala de aula, além da 
possibilidade de verticalizar uma temática. O perfil desse 
recurso didático atraiu professores/pesquisadores que ingres-
saram no mestrado profissional (Geoprof) com intuito de pro-
duzir livros paradidáticos.

Com a orientação do professor Gleydson Pinheiro, realizei1 
a primeira elaboração de livro paradidático no Geoprof, com o 
tema O castigo veio a cavalo, instigada pela dificuldade que os 
meus alunos apresentavam em relação à leitura e pela carência de 
material didático com uma linguagem adequada para os alunos 
do Ensino Fundamental que abordasse a realidade regional. 
Atualmente, cursando o doutorado na Universidade Federal da 
Paraíba e sob orientação de Emerson Ribeiro, demos continui-
dade à pesquisa relacionada ao livro paradidático.

Metodologia

Para a escrita deste capítulo utilizamos como fonte a dis-
sertação de mestrado de Silva (2017). A metodologia ora apre-
sentada é a descrição resumida de como se deu a elaboração do 
livro paradidático O castigo veio a cavalo.

1 Izabel Cristina, autora deste capítulo.
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Inicialmente, já tínhamos delimitado que o livro seria ela-
borado para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, por ser 
um nível de transição, passagem dos anos iniciais para os anos 
finais do Ensino Fundamental e por identificar no meu coti-
diano escolar que é recorrente alunos chegarem a esse nível de 
ensino com dificuldades na leitura e na escrita, dificultando o 
processo de ensino e aprendizagem da Geografia e de outros 
componentes curriculares.

Todavia uma questão nos inquietava: em quais conteúdos 
os alunos e professores têm dificuldade? Iniciei a minha trajetó-
ria a partir desse questionamento. Delimitamos como campo de 
pesquisa a rede pública do município de Caicó/RN. Catalogamos, 
em 2016, nove escolas públicas nas quais aplicamos questioná-
rios aos alunos e professores de Geografia. As questões para os 
discentes tratavam do tipo de atividades que eles preferiam, se 
gostavam de ler, se consideravam a leitura importante para o 
aprendizado, que tipos de livros preferiam e os aspectos desses 
livros que atraíam mais sua atenção, os conteúdos da Geografia 
que tinham mais dificuldade de compreender, como o professor 
trabalhava leitura e o conhecimento que possuíam sobre a 
Região do Seridó Potiguar.

Os educandos responderam a 12 perguntas, sendo que sete 
eram subjetivas e cinco, objetivas. As questões direcionadas aos 
educadores visavam obter informações sobre os conteúdos em que 
tinham dificuldade e os maiores desafios em lecionar Geografia, 
além de verificar se trabalhavam leitura atrelada a Geografia.

Trilhar esse caminho foi imprescindível, pois, mediante as 
informações coletadas e de sua análise, foi possível estruturar o 
material didático.

Vamos aos resultados.
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Resultados e discussões

A análise dos dados nos apontaram o caminho para mon-
tarmos a estrutura do livro paradidático. Constatamos que os 
alunos em sua maioria preferem histórias de aventura, romance 
e comédia, além de valorizarem livros com ilustrações coloridas 
e pouco volumosos. Ademais, não se sentem atraídos para reali-
zarem leitura a partir do livro didático da disciplina, tampouco 
dedicam tempo à leitura fora do ambiente escolar, mesmo enfa-
tizando-se que a leitura e a escrita são importantes para a apren-
dizagem. Em relação aos conteúdos da Geografia, a maioria dos 
educandos apontou a cartografia, relevo e os conceitos de lugar 
e paisagem como de difícil compreensão. No tocante à região na 
qual estão inseridos, praticamente não têm nenhum conheci-
mento. Já os professores ratificaram a informação que tínhamos 
sobre a dificuldade em leitura e escrita com que os alunos che-
gam ao 6o ano. Apesar desse fato, complementam que só traba-
lham com o livro didático da disciplina. Descobrimos que eles 
não trabalham aspectos relacionados à Região do Seridó 
Potiguar2 devido à falta de material com linguagem adequada 
para os alunos.

Partindo desse pressuposto, elaboramos um livro paradidá-
tico do gênero narrativo. A história tem como cenário a referida 
região, destacando os elementos naturais e culturais da locali-
dade. Segundo os PCNs de Geografia (BRASIL, 1998, p. 30),

é fundamental que o espaço vivido pelos alunos 
continue sendo o ponto de partida dos estudos 
ao longo do terceiro e quarto ciclos e que esse 
estudo permita compreender como o local, o 
regional e o global relacionam-se nesse espaço.

2 Atualmente, a Região do Seridó Potiguar não é mais considerada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. A partir de 2017, esse órgão realizou uma nova 
regionalização, ficando estabelecida como região imediata e intermediária.
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Assim, a partir da narrativa, o docente pode trabalhar o 
regional e o local, parafraseando com o livro didático, que trata 
de uma realidade mais global. Ainda conforme os PCNs de 
Geografia, a escala local/global na abordagem de um tema deve 
estar sempre levando em consideração que existe uma recipro-
cidade na maneira como as duas interagem.

Nesse sentido, parafraseamos um questionamento feito 
por Celso Antunes (2012), em seu livro O uso inteligente dos 
livros didáticos e paradidáticos: será que não existe Geografia em 
qualquer texto que expressa a realidade ou mesmo a ficção? 
Acreditamos que sim, já que a Geografia é uma disciplina extre-
mamente dinâmica, possibilitando que o professor trabalhe de 
diversas maneiras e com vários recursos didáticos. Para Amarilha 
(1997, p. 20),

o prazer advindo do jogo ficcional ultrapassa as 
fronteiras da simples gratificação competitiva, 
para mostrar-lhe que as estruturas organizadas 
em narrativa são construtoras de sentido.

De tal modo, optamos por uma narrativa, uma vez que 
esta pode proporcionar ao aluno uma estreita relação com o 
texto, como se ele fizesse parte dele. De acordo com Amarilha 
(1997, p.19): “A narrativa propõe expectativas e receptores acei-
tam o jogo”, estabelecendo uma relação entre o real e o fictício.

O enredo é protagonizado por Beli. Ela e seus companhei-
ros vivem momentos de aventura, comédia e romance em uma 
viagem pela Região do Seridó Potiguar. É a partir da vivência dos 
personagens que inserimos os conteúdos apontados na pesquisa, 
por alunos e professores de Geografia, como de difícil aprendiza-
gem: mapas, orientação espacial e relevo. No entanto, não nos 
limitamos somente a eles; inserimos, outros: vegetação nativa 
(caatinga), desmatamento, poluição ambiental e aspectos cultu-
rais, históricos, sociais e econômicos da região do Seridó-RN.
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Procuramos dar possibilidades para o educador trabalhar 
o conceito de lugar, partindo de elementos que são vivenciados 
pelos alunos. Entendemos que muitos possuem ou têm prefe-
rência por outros alimentos, mas certamente na vivência fami-
liar eles (re)conhecerão essa identidade que o seridoense 
mantém com a alimentação servida pelos personagens do livro. 
Quanto à afetividade, os educandos têm preferência por deter-
minada localidade, podendo ser aquela em que vivem ou outra 
com que mantêm laços afetivos. Tudo isso será uma forma de o 
educador trabalhar o conceito de lugar a partir da realidade dos 
discentes. Essa abordagem está em consonância com o conceito 
de lugar abordado por Tuan (2013), conceito levado em consi-
deração nos PCNs de Geografia (BRASIL, 2001, p. 29):

O lugar é onde estão as referências pessoais e o 
sistema de valores que direcionam as diferentes 
formas de perceber e constituir a paisagem e o 
espaço geográfico. É por intermédio dos lugares 
que se dá a comunicação entre homem e mundo.

Para a elaboração do livro, reportamo-nos a esse conceito, 
mesmo sabendo da existência de outras abordagens.

Ainda segundo os PCNs, o lugar traduz os espaços com os 
quais as pessoas têm vínculos afetivos: uma praça onde se brinca 
desde criança, a janela de onde se vê a rua, o alto de uma colina 
de onde se avista a cidade. O enredo também traz a possibili-
dade para o professor trabalhar o conceito de paisagem: procu-
ramos desmistificar a ideia que muitos alunos têm em relação à 
paisagem, relacionando-a, na maioria das vezes, à ideia de algo 
belo, perfeito, inalterado. Assim, demonstramos, por meio da 
fala de alguns personagens, que existe uma diversidade de paisa-
gem e que o homem é um grande agente modificador. 
Notadamente, os PCNs de Geografia (BRASIL, 2001, p. 32) 
apontam que “o estudo da paisagem local/global não deve se 
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restringir à mera constatação e descrição dos fenômenos que a 
constituem”. Os PCNs de Geografia (BRASIL, 2001) abordam o 
conceito de paisagem na perspectiva de Santos (1991), em que 
se define que conhecer uma paisagem é reconhecer seus elemen-
tos sociais, culturais, naturais e a interação existente entre eles; é 
também compreender como ela está em permanente processo 
de transformação e como contém múltiplos espaços e tempos.

Dessa maneira, esperamos proporcionar aos alunos uma 
forma mais lúdica de compreenderem e refletirem sobre concei-
tos e conteúdos trabalhados no 6o ano do Ensino Fundamental, 
além de diversificar o material didático utilizado pelo docente.

As informações inseridas no enredo do livro são baseadas 
em livros, teses, dissertações, artigos que falam sobre a citada 
região e sobre o estado do Rio Grande do Norte. Além da nossa 
vivência como habitante dessa localidade.

Para dar mais autenticidade à narrativa, foi necessário 
visitar as localidades por onde os personagens iam transitando 
durante a história. Assim, realizamos registros fotográficos que 
foram fundamentais para a descrição da paisagem e ilustração 
dos lugares por onde eles transitaram.

Inserimos ilustrações, uma vez que são um dos atrativos 
indicados pelos alunos na hora de escolher um livro, além da cor 
da capa e do título. Ressaltamos que o professor é peça funda-
mental para mediar o trabalho com o livro paradidático e com 
qualquer outro recurso didático.

Considerações finais

Existe no contexto escolar uma fala recorrente, entre os 
educadores, de que “os alunos não gostam de ler” e que isso 
interfere diretamente na aprendizagem. Porém, constatamos 
que os educandos têm interesse pela leitura, sabem da sua 
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importância para sua aprendizagem e, apesar de não prioriza-
rem a leitura escrita como atividade lúdica, eles leem ou têm 
interesse por determinados livros. No entanto, suas opções de 
leitura não são levadas em consideração pelos professores. Estes 
estão presos ao livro didático, material que não é atrativo para 
os alunos. Constatamos que existem livros paradidáticos em 
todas as escolas que visitamos; todavia, é necessário que o edu-
cador se familiarize mais com esse recurso didático, pois ele 
possui características distintas do livro didático, e isso é uma das 
dificuldades que provavelmente o afastam da sala de aula.

É necessário também que o poder público invista em for-
mação continuada, sabemos que o uso de recurso didático 
requer um trabalho que se inicie com boa formação. Além disso, 
esperamos, com a elaboração deste livro paradidático, estimular 
os educadores a produzir materiais para utilização em sala de 
aula, desafiamos os professores a usar sua criatividade e cortar 
os laços que nos prendem ao livro didático, um material merca-
dológico que na maioria das vezes está distante da realidade na 
qual estamos inseridos, fato justificado pela imensidão do terri-
tório brasileiro.
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11 

POSSIBILIDADES NA 
CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
relações imbuídas no processo  
de formação do olhar geográfico  
em estudantes surdos

Adriano Santos Medeiros

o desenvolvimento de um olhar geográfico em estudan-
tes surdos pode ser uma realidade que apresenta a sua 
eficácia quando pensamos no processo educacional ao 

longo do tempo. Sabemos que essas pessoas desenvolvem ele-
vada capacidade de apreensão visual.

O ensino de Geografia dispõe de um arcabouço conceitual 
e prático que auxilia a constituição do sujeito através da leitura 
do mundo. Esse “olhar geográfico” também é imprescindível 
para que o(a) estudante surdo(a) atribua significado à relação 
sujeito-espaço geográfico.

Por meio disso, a discussão que se segue tem como obje-
tivo discutir as relações de ensino e ensino e aprendizagem 
mediante a capacidade visual do surdo para o desenvolvimento 
de um “olhar geográfico”.
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Fundamentação teórica

Pensar a pessoa surda ultrapassa os aspectos puramente 
linguísticos. Faz-se insuficiente utilizar um discurso no qual o 
radical é analisado apenas pelo viés linguístico. Isso seria repro-
duzir um pouco “mais do mesmo”. Em muitos lugares, onde 
surdos estão concentrados, as atenções externas voltam-se para 
o fenômeno da comunicação gestual que esse povo utiliza.

Corroborando com Perlin e Miranda (2003, p. 218),

não se trata de uma deficiência, mas de uma 
experiência visual. Experiência visual significa a 
utilização da visão (em substituição total a audi-
ção), como meio de comunicação.

Em pessoas surdas, a capacidade transpassa os imperati-
vos da Língua de Sinais (LS) e se dissolve nas habilidades de ver 
o que está em seu campo visual no espaço. Com as atenções pro-
porcionadas pela capacidade de se relacionar através do canal 
visual, também há uma intensificação no ato de “ver”. Sacks 
(2010, p. 57) afirma:

Podemos entender por que o usuário da língua 
de sinais torna-se uma espécie de “perito” visual 
de várias maneiras, em determinadas tarefas não 
linguísticas assim como nas linguísticas — por 
que ele pode desenvolver não apenas a lingua-
gem visual, mas também uma especial sensibili-
dade e inteligência visual.

Essa é uma inteligência que as pessoas surdas vão desen-
volvendo desde muito cedo ao serem confrontadas com o seu 
espaço comum de vivência. Nas etapas de conhecimento dos 
espaços e desenvolvimento cognitivo, as pessoas surdas conse-
guem ampliar uma capacidade visual mais intensa, até mesmo 
pelo fato de sua comunicação materna ser de natureza visual.
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Na obra Espaço e lugar: a perspectiva da experiência, 
Tuan (2013) nos propõe pensar que o espaço geográfico não é 
apenas aquele observável, o que pode ser captável aos nossos 
olhos, mas sim o espaço dos diversos sentidos que o nosso 
corpo experimenta. Somos um corpo no/do espaço, o qual é ou 
se torna espaço também. O nosso corpo é utilizado como refe-
rência espacial.

Nos dizeres de Sartre e Berdoulay (2005, p. 114), “a plura-
lidade do sujeito responde à multiplicidade dos espaços de refe-
rência: o sujeito constrói no seu próprio mundo um lugar que é 
o dele e que é coerente”. O espaço pode ser o mesmo espaço para 
todos os sujeitos, se se levar em consideração apenas o que está 
posto aos nossos olhos.

A geógrafa Buttimer (2015) ressalta que os significados do 
lugar têm muito mais a ver com a vivência cotidiana do que com 
o pensamento. Seria imprudente dissociar o conceito prático de 
vivência e significação devido à complexa relação de subjetiva-
ção do sujeito e da realidade. Para complementar essa afirma-
ção, Blikstein (2018, p. 15) diz que “os significados já vão sendo 
desenhados na própria percepção/cognição da realidade”.

Seguindo por essa linha argumentativa, Tuan (2013) 
demonstra que a realidade é construída de diferentes maneiras 
por meio do que o sujeito experiencia. O autor tem mostrado 
que as emoções são o que dão colorido aos níveis mais altos do 
pensamento e que o pensamento dá colorido a toda experiência 
humana, incluindo aí as sensações primárias, como frio e calor 
(TUAN, 2013, p. 17). Essas sensações também são seletivas, ao 
passo que depende muito da capacidade de direcionamento das 
diferentes sensibilidades.

Gomes (2013, p. 31) nos propõe a pensar que
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vemos somente aquilo que retiramos do fluxo 
contínuo do olhar. O ato físico do olhar é pouco 
criterioso e se nutre de um homogêneo e genera-
lizado desinteresse. O olhar percorre e não se 
fixa. Por isso, ver algo significa extraí-lo dessa 
homogeneidade indistinta do olhar, significa 
conferir atenção, tratar esse algo como especial. 
A diferença entre olhar e ver consiste, portanto, 
no fato de que o olhar dirige o foco e os ângulos 
de visão, constrói um campo visual, ver significa 
conferir atenção, notar, perceber, individualizar 
coisas dentro desse grande campo visual cons-
truído pelo olhar.

As coisas estão postas e visíveis no espaço, porém cada um 
confere a devida atenção de acordo com as suas individualidades 
(leia-se subjetividades), aplicadas no ato do olhar. Esse olhar, que 
agora podemos chamar de geográfico, consiste em notar determi-
nadas relações que se dão no espaço, dentro do campo visual do 
indivíduo, que sejam significativas na construção de significados. 
O “olhar geográfico” (CASTRO; GOMES; CORRÊA, 2016), ou o 
“olhar espacial” (CALLAI, 2000), evoca a ideia de que observar 
determinado espaço/produto imagético à luz da Geografia auxilia 
na forma como compreendemos o mundo.

Esse modo de ver o mundo é proporcionado não só pelo 
que está visível, mas também pela maneira como dedicamos 
atenção. Muitas vezes, os objetos que estão distribuídos e orga-
nizados espacialmente mudam de sentido tanto pelo olhar 
atento de quem observa como pelo ponto de vista, ou seja, o 
ponto de onde se está observando. Corroborando com Gomes 
(2013, p. 31),

há uma geografia própria ao fenômeno da visibi-
lidade na maneira como socialmente escolhemos 
os lugares para mostrar ou esconder coisas, valo-
res e comportamentos, na maneira como são 
mostrados e na circunstância dessa exposição.
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Os nossos modos de viver estão profundamente enraizados 
na cultura predominante, na qual os sujeitos adquirem suas ver-
sões de si. Nesse processo de construção, a língua permite que o 
grupo se caracterize de acordo com as construções e formas nos 
modos de viver, criando, por assim dizer, identidades próprias. 
Para Vygotsky (1990, p. 43), “o papel da linguagem na percepção 
é surpreendente, dadas as tendências opostas implícitas na natu-
reza dos processos de percepção visual e da linguagem”.

De acordo com os estudos de Vygotsky (1990, p. 108):

O aprendizado é mais do que a aquisição de 
capacidades para pensar; é aquisição de muitas 
capacidades especializadas para pensar sobre 
várias coisas. O aprendizado não altera nossa 
capacidade global de focalizar a atenção; ao invés 
disso, no entanto, desenvolve várias capacidades 
de focalizar a atenção sobre várias coisas.

O estímulo para o desenvolvimento está intrinsecamente 
ligado à atividade mediadora. A atividade mediadora é, no caso, 
a utilização de signos e materiais intelectuais para o controle 
interno do próprio indivíduo, por meio de um instrumento 
condutor da atividade humana sobre o objeto.

Os signos visuais podem ser quaisquer objeto/coisa que 
sejam visualmente utilizados para o desenvolvimento do surdo. 
Ainda embasado em Vygotsky (1990, p. 54), entendo que

o uso de signos conduz os seres humanos a uma 
estrutura específica do comportamento que se 
destaca do comportamento biológico e cria 
novas formas de processos psicológicos enraiza-
dos na cultura.

Poderíamos unir o útil ao agradável, as capacidades visuais 
de surdos com as ferramentas visuais do ensino de Geografia. 
Em lugar de se ensinar apenas por meio da fala do professor e da 
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capacidade de leitura dos estudantes, surdos poderiam ser 
envolvidos num sistema de ensino que desenvolvesse a atenção 
aos detalhes de sua visualidade.

Os conhecimentos adquiridos através de imagens preci-
sam ser correlatos com a vivência dos estudantes em seus espa-
ços, porque despertam sua imaginação. A imaginação pode ser 
entendida como o modo de relacionar imagens e os sentidos 
vividos no espaço real.

Damásio (2012) nos ajuda a refletir que o pensamento é o 
movimento que fazemos com as imagens internalizadas em 
nossa mente, mas que passa primeiramente pelo sentido primá-
rio, nesse caso a visão. De acordo com Bachelard (1993, p. 196):

O espaço compreendido pela imaginação não 
pode ficar sendo o espaço indiferente abandonado 
à medida e reflexão do geômetra. É vivido. E é 
vivido não em sua positividade, mas com todas as 
parcialidades da imaginação. Em particular, quase 
sempre ele atrai. Concentra o ser no interior dos 
limites que protegem. [...] Mas as imagens quase 
não abrigam ideias tranquilas, nem ideias definiti-
vas, sobretudo. A imaginação imagina incessante-
mente e se enriquece de novas imagens.

As imagens precisam estar carregadas de informações que 
podem ser aplicadas no próprio ato de observar as relações que 
se desenvolvem no dia a dia do estudante. A imagem precisa ser 
aplicada e ser estrutura de pensamento.

Seguindo esse raciocínio, Oliveira (2019, p. 69) atenta para 
a utilização de imagens no ensino de surdos e afirma que

pensando em aulas de Geografia para surdos, 
onde a relação ‘olho-pensamento’ é mais acen-
tuada, os recursos imagéticos podem ser explo-
rados dos mais diferentes modos a fim de 
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favorecer a construção de conhecimento por 
parte dos alunos.

Como nas escolas há a possibilidade de utilizar diferentes 
ferramentas, a imagem pode ser o principal signo que possibilita 
o movimento nas diferentes zonas de desenvolvimento da 
aprendizagem de surdos.

As imagens utilizadas no ensino de Geografia para estudan-
tes surdos, além de desenvolverem a potencialidade visual dessas 
pessoas, diminuindo a sensação de constrangimento nas escolas 
inclusivas, também podem ajudar no processo de imaginação dos 
espaços escolares. Se essas imagens despertam os sentidos do 
espaço geográfico em sala de aula, também podem induzir ao 
pensamento criativo e reflexionante nos espaços escolares.

Metodologia

O trabalho que se segue tem como principal objetivo dis-
cutir as relações de ensino e ensino e aprendizagem por meio da 
capacidade visual do surdo para o desenvolvimento de um 
“olhar geográfico”

Importa saber que este trabalho é parte de minha disserta-
ção de mestrado realizada pelo Programa de Pós-Graduação de 
Geografia (PPGG) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
apresentada e defendida no ano de 2020.

O recorte espacial da pesquisa é a Escola Estadual 
Professora Calpúrnia Caldas de Amorim (EECCAM) da cidade 
de Caicó/RN. A cidade escolhida é justificada pelo fato de o 
fenômeno ter sido observado com mais sistematicidade durante 
o período de estágio na graduação.

Utilizei o método de observação direta não participante 
descrito, assim como a aplicação de questionários e entrevistas 
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estruturadas aplicadas para o professor Yves, de Geografia. 
Nesse tipo de observação, o pesquisador exerce mais o papel de 
espectador, mas com caráter sistemático. De acordo com o que 
se está investigando, a atenção do pesquisador/observador vol-
ta-se para os fenômenos que acontecem naquele determinado 
espaço, principalmente sob os aspectos relevantes que servem 
de informações para a pesquisa.

Resultados e discussões

As salas de aula seguem o modelo de Sala Temática (ST), 
onde cada espaço é destinado para um componente curricular. 
Nesse modelo de organização dos espaços escolares, os professores 
os utilizam para a realização das atividades referentes aos compo-
nentes curriculares, fazendo com que os estudantes se locomovam 
para as suas salas e permitindo também a fixação de materiais, os 
quais os professores julgam necessários para o ensino.

A escola apresenta características de instituições que 
seguem o modelo de inclusão já descrito. A sua estrutura foi 
modificada para atender pessoas com diferentes necessidades de 
acesso e permanência nesse espaço.

Uma das competências que a instituição elegeu foi o 
desenvolvimento da comunicação na língua materna (escutar, 
falar, ler e escrever). Apresenta o seguinte problema: “Sentimos 
a ausência de um intérprete para acompanhar estudantes com 
necessidades auditivas” (PPP, 2019, p. 8). A leitura que podemos 
realizar é que os surdos necessitariam apenas da intérprete, mas 
os objetivos continuariam os mesmos.

Em relação ao ensino, a prática docente está amparada na 
utilização de imagens, produção de cartazes, vídeos com legenda 
e explicação dos conteúdos.
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O professor da instituição (Yves) acredita que o ensino de 
Geografia deve estar amparado numa visão do estudante como 
sujeito transformador do espaço natural e do espaço vivido. 
Para isso, Yves afirma que é necessário constituir o estudante 
como sujeito que participe das práticas espaciais.

Cabe validar uma situação denunciada pelo próprio pro-
fessor, quando ele afirma que nunca teve acompanhamento de 
um profissional capacitado que o auxiliasse no ensino do estu-
dante surdo. Nas palavras de Yves:

Nem mesmo antes das primeiras concepções 
desses estudos de Libras na sala de aula, nunca 
tive o intérprete do meu lado. E também nunca 
tive durante o planejamento; gostaria de ter essa 
oportunidade, certo? Ainda não tive. É tanto que 
atualmente ainda isso não existe [a interação 
entre ele e a intérprete].

A realidade é descortinada não apenas aos objetivos da pes-
quisa, mas também para o próprio Yves. Antes do período das 
entrevistas e observações, o professor não estava consciente das 
ações de suas atividades docentes. Até então, Yves não tinha conhe-
cimento da existência do estudante com surdez em suas aulas.

Após as provocações realizadas durante as entrevistas, o 
docente passou a refletir mais sobre as condições de aprendiza-
gem de surdos, ao passo que as perguntas buscavam desenvolver 
um juízo reflexivo.

Considerações finais

Os processos educacionais que envolvem estudantes surdos 
são mais complexos do que podemos imaginar. A instituição for-
mal de ensino onde a pesquisa se desenvolveu demonstra ser uma 
escola na qual estudantes surdos estão imbricados no desenvolvi-
mento das relações de ensino e aprendizagem de Geografia.
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Esse componente que faz parte do currículo da escola 
apresenta a singularidade de os espaços educativos internos 
poderem ser utilizados como ferramenta de ensino. Os profes-
sores de Geografia dispõem de um espaço que é “só” deles, no 
caso da ST.

O professor de Geografia também traz consigo as marcas 
de políticas inclusivas incoerentes com a realidade das escolas 
públicas. A própria formação inicial de professores não está 
adequada para que os docentes integrem corretamente estudan-
tes com diferentes identidades surdas. Para isso, não é uma 
tarefa tão simples trazer todas as soluções viáveis para o ensino 
de Geografia para pessoas surdas. Primeiramente, porque a 
escola de formato como a conhecemos não funciona para o 
ensino de surdos.

Sabendo que a Geografia possui mérito na produção de 
mapas e cartas geográficas, isso seria mais uma ferramenta a ser 
explorada pelos docentes. Sabemos que mapas carregam grandes 
quantidades de informações e que existem diferentes tipos de 
mapas, tanto para conteúdos físico-naturais como de ordem social.

Essas representações poderiam ser exploradas levando em 
consideração a bagagem de conhecimento que surdos trazem de 
seus lugares de vivência. Com informações organizadas pelos 
docentes (professor e intérprete), estudantes poderiam ser esti-
mulados a construir seus próprios mapas. O exemplo disso são 
os mapas mentais que podem ser trabalhados e utilizados como 
recurso imagético.

As principais possibilidades estão em torno da aplicabili-
dade dos conhecimentos tratados dentro dos muros da escola e 
estendidos no ato de olhar o espaço circundante no cotidiano. 
Quando essa capacidade de aprendizagem se cruza com as 
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possibilidades visuais do ensino, há a abertura para a potencia-
lização do desenvolvimento cognitivo desse estudante.

Nesse sentido, o ensino de Geografia necessita ajudar o 
surdo a se reconhecer enquanto sujeito parte de uma cultura 
visuoespacial. Se é visual, são também percepções e sentimentos 
proporcionados pelo espaço. O espaço estudado pela Geografia, 
espaço modificado, humanizado, ordenado, representado, orga-
nizado, de estruturas físicas e fatores naturais, é o lócus do des-
pertar de diferentes sensações e experimentos.

Desenvolver o olhar geográfico em estudantes surdos deve-
ria ser um objetivo alcançável para o ensino de Geografia. Em 
alguns casos, o que presenciamos são aulas que seguem um 
modelo de ensino rígido e ultrapassado. Ler, ouvir, assistir e escre-
ver são procedimentos que, apesar de básicos, são insuficientes 
para o ensino de surdos. Se surdos nascem e se desenvolvem se 
relacionando com o mundo principalmente pelo canal visual, o 
ensino deveria explorar as partes e os processos que permitem a 
internalização dos conteúdos geográficos através da visibilidade.
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Por que a expressão fazer-rizomático na formação inicial 
docente em Geografia? O termo rizomático na perspec-
tiva do ensino é caro aos processos de ensinar e apren-

der, principalmente associado ao trabalhar com o inesperado, 
com aquilo que se tem à mão, um adaptar-se às circunstâncias 
(DOS SANTOS, 2020) e, nessa perspectiva, nos aproximamos do 
pensamento de Deleuze e Guattari (1995). Os autores fazem refe-
rência à convergência dinâmica de múltiplos aspectos em movi-
mento das dimensões do ensinar que condicionam os processos 
de aprendizagem aos saberes e conhecimento, sem pretensão de 
uma sequência ordenada de dependência, ou seja, considerar a 
construção do conhecimento numa perspectiva diversificada, 
descentralizada e horizontalizada.

Neste capítulo, debruçamo-nos numa perspectiva crítico-
-transformativa sobre a construção e mediação, no formato do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), em meio à pandemia da 
COVID-19, do plano de instrumentalização do componente 
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curricular “Metodologia do Ensino de Geografia – MEG – I”, 
ofertado pelo curso de Licenciatura em Geografia da 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campus I, Campina 
Grande – Paraíba, numa perspectiva rizomática.

Tomou-se a dimensão “intervenção na ação”, na perspec-
tiva do conceito de rizoma e da Cartografia de Deleuze e Guattari. 
Nessa ótica, cartografamos o processo de mediação, lançando 
mão de métodos que foram se mostrando adequados para com-
preender o cenário e as subjetividades emanadas.

À luz de Morán (2015), comprometemo-nos a fazer uso de 
métodos ativos como potenciais recursos teórico-metodológi-
cos, especialmente no contexto contemporâneo que se imprime; 
portanto, fazemos o uso da “Sala de Aula Invertida (SAI)” e da 
“Aprendizagem Baseada em Problema (ABP)” dinamizados no 
ciberespaço, em plataformas, como o Gloogle Classroom e o 
Google Meet (videoconferências).

Rizoma e ciberespaço na formação docente em 
Geografia: aproximações necessárias

Sposito (2004) afirma que, historicamente, a Geografia 
não tem se aproximado dos conhecimentos filosóficos, que a 
Filosofia apresenta pouca significância no universo acadêmico 
dessa ciência. No entanto, para Pedrosian (2014), a Geografia 
tem despertado interesse pela filosofia de Foucault, Deleuze e de 
Guattari. Porém, em buscas recentes, tanto na Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações quanto na Plataforma da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES de 
2011 a 2021, apenas duas dissertações de mestrado, Karolesky 
(2015) e Flores (2020), abordam diretamente o conceito de 
rizoma e ensino de Geografia.
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O conceito de rizoma, consoante Cruz (2008, p. 1039), uti-
lizando uma expressão dos próprios Deleuze e Guattari (1995), 
é um "roubo" que ele traz da botânica. Na educação, refere-se à 
relação intrínseca entre as várias áreas do saber que se entrela-
çam, formando um conjunto complexo, no qual os elementos 
remetem, necessariamente, uns aos outros e mesmo para fora 
do próprio conjunto. O rizoma não se presta nem à hierarquiza-
ção nem a ser tomado como paradigma.

É certo que Deleuze e Guattari, em suas obras, não se incli-
naram às discussões aprofundadas sobre a educação, mas con-
ceitos como rizoma, devires, multiplicidade e outros 
permitem-nos pensar possibilidades para o ensino de Geografia.

O conceito deleuze-guattariano de rizoma é uma analogia 
para definir o conhecimento em oposição à “árvore do conheci-
mento” cartesiana. Por sua vez, a concepção cartesiana, simbo-
lizada por uma árvore, associa as suas partes aos conhecimentos 
diversos: à raiz, parte de sustentação, conhecimento metafísico; 
ao tronco, o conhecimento da física, da natureza; às folhas, o 
conhecimento das variadas ciências (VEREDAS, 2010).

Já o rizoma “tem formas muito diversas, desde sua exten-
são superficial ramificada em todos os sentidos até suas concre-
ções em bulbos e tubérculos” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 
14). Como vemos, é diferente da metáfora da “árvore do conhe-
cimento”, hierarquização e fragmentação do conhecimento. O 
rizoma nos encaminha para uma educação dos encontros, das 
conexões, isto é, uma fuga da linearidade do conhecimento 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995).

Com o avanço da técnica, o conceito de rizoma toma ainda 
mais forma devido às possibilidades e às potencialidades com que 
a rede de internet tem disponibilizado, mesmo que de forma sele-
tiva e desigual, ferramentas que fomentam a troca e 
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disponibilidade de informações que poderão ser convertidas em 
conhecimentos em um espaço rizomático de múltiplos sentidos, 
o ciberespaço.

Segundo Lévy,

a emergência do ciberespaço acompanha, traduz 
e favorece uma evolução geral da civilização. 
Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, 
e uma sociedade encontra-se condicionada por 
suas técnicas” (LÉVY, 1999, p. 27).

Nesse contexto, quando a técnica adentra o processo edu-
cativo, permite devires positivos na formação dos estudantes. 
Especialmente quando mediados adequadamente, esses recur-
sos tecnológicos potencializam a educação rizomática, permi-
tindo acesso a informações e a conexões antes improváveis.

O fazer-rizoma se dá numa relação entre as mais 
variadas dimensões de manifestação do saber e 
de percepção do ser, que se agenciam criando 
uma verdadeira máquina abstrata imanente 
(SOUZA, 2012, p. 256).

Como dito, fazer rizoma é interagir com os conhecimentos 
diversos, em direções e conexões que façam sentido aos interesses 
dos estudantes. Assim, o desafio é o de propor estratégias rizomá-
ticas para um público recém-imerso nas dúvidas, nas incertezas e 
na insegurança que o momento impõe com a pandemia da 
COVID-19 e a emergência do modelo de ensino remoto.

Posto isso, entendendo a formação inicial docente como 
um processo pelo qual o estudante tem a oportunidade de se 
preparar, formar-se e adquirir os meios necessários para mediar 
a construção de conhecimentos no espaço escolar, reflete-se: 
como mediar as aulas em momentos de afastamento social?, cir-
cunstância em que a dinâmica de interação ficou restrita a 
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videoconferências, com câmeras fechadas. Ademais, o ERE não 
é uma modalidade instituída com teorias, métodos, técnicas e 
abordagens que a fundamentem.

Todavia, o arcabouço teórico-prático e epistemológico 
que compõe o currículo do professor formador, a disposição e o 
querer-fazer podem incliná-lo a buscar o como-fazer. Essa busca 
ancorou-se no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari, tecno-
logias digitais e metodologias ativas, como SAI e ABP.

Na primeira, de acordo com Bueno, Rodrigues e Moreira 
(2021, p. 663), “a teoria é disponibilizada ao aluno anterior-
mente, para que o momento em sala de aula seja utilizado para 
[...] interação entre professor-aluno e aluno-aluno”. Para os 
autores, oportuniza aproximações teórico-práticas. Na segunda, 
ABP, vê-se um método ativo que propõe a problematização dos 
conteúdos, dos fenômenos e a tomada de decisões. Corroborando 
Diesel, Baldez e Martins (2017), na intenção de aguçar ações 
problematizadoras, o professor-mediador precisa instigar o 
desejo de aprender dos estudantes.

Metodologia

As trilhas teórico-metodológicas desse estudo vão de encon-
tro à Cartografia enquanto pesquisa processual. Para Deleuze e 
Guattari (1995, p. 20), “o princípio cartográfico se desenha como 
um rizoma, não se justificando por modelos estruturais”. Assim, 
o processo foi apontando pistas metodológicas e encaminhando a 
investigação para uma abordagem relativamente imetódica, uma 
pluralidade de métodos (SANTOS, 2008).

Ademais, corroborando Aguiar (2010, p. 2), “as estraté-
gias metodológicas em uma pesquisa vão se construindo na 
relação com o próprio objeto, de forma processual”. Assim, esse 
estudo aproxima-se da abordagem qualitativa e dos 
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fundamentos da pesquisa colaborativa, “se baseia na compreen-
são que os docentes constroem, em interação com o pesquisa-
dor, acerca de um aspecto da sua prática profissional, em 
contexto real” (DESGAGNÉ, 2007, p. 10). Além disso, contou-
-se, como instrumentos de coleta de dados, com a observação 
participante e a aplicação de questionário.

Rizomas na mediação/construção do componente 
curricular MEG – I

O componente, MEG – I compõe a matriz curricular do 
curso de Licenciatura em Geografia, ofertada no 3º semestre 
letivo, e é pré-requisito para cursar MEG – II. O componente 
tem carga horária de 60 horas-aula, sendo 4 horas-aula sema-
nais, em dois encontros de 2 horas-aula.

A premissa foi pensar/agir nas intervenções à luz dos pro-
pósitos didático, reflexivo e rizomático, na medida em que se 
buscaram conexões, aproximações e bases conceituais em diver-
sas áreas do conhecimento para refletir sobre desafios e possibi-
lidades metodológicas no ensino de Geografia.

Nessa perspectiva, no decorrer da Unidade – I, foram fei-
tas 30 horas-aula de intervenções intercaladas de aulas síncro-
nas e assíncronas, sendo: oito encontros síncronos e sete 
assíncronos. Nessas, enveredamos tanto por conteúdo da litera-
tura clássica como contemporânea. “No contexto rizomático, 
[...] a educação poderia possibilitar a cada aluno um acesso dife-
renciado às áreas do saber de seu particular interesse” (GALLO, 
2003, p. 98). Dentre outras, foram provocadas conexões da 
Geografia com estudos acerca da Filosofia, Psicopedagogia e 
Pedagogia (DELEUZE; GUATTARI, 1995).

No primeiro encontro, pela plataforma de videoconferên-
cia Google Meet, na qual se deram os demais encontros 
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síncronos, discutiu-se com os discentes a ementa da disciplina e 
exercitou-se a escuta para uma aproximação com estudantes, 
com seus anseios e perspectivas sobre o componente curricular. 
Dessa escuta, percebeu-se a ansiedade por “receitas prontas”, 
que possam ser seguidas nas mediações de aulas.

Ainda, foram provocados a participar criticamente nas 
mediações/construções das aulas, uma oportunidade de cons-
trução coletiva de conhecimentos e de rever a prática docente 
enquanto professor formador.

O segundo, o terceiro e o quarto encontros reportaram-se 
aos estudos sobre as “Teorias da Aprendizagem e contextualiza-
ção com a epistemologia do ensino de Geografia”. Assim, as 
intervenções transcorreram na seguinte dinâmica: no segundo 
encontro, aula assíncrona, SAI, disponibilizou-se o material 
com antecedência (textos para leituras e vídeos); no terceiro 
encontro, aula síncrona, ocorreram discussões, provocações, 
reflexões e contextualização com o espaço escola, e, no quarto 
encontro, assíncrono, ficou acordada a produção textual – uma 
busca pelo dialogismo entre as teorias da aprendizagem e os 
contextos históricos do ensino de geografia (BUENO; 
RODRIGUES; MOREIRA, 2021).

No quinto e no sexto encontros, aulas síncrona e assín-
crona respectivamente, os temas que fomentaram as discussões 
foram “A tipologia dos conteúdos” e “Avaliação no ensino de 
geografia”. Para surpresa, a turma ainda não tinha tido contato 
com abordagens das tipologias de conteúdo, mas facilmente 
identificaram-nas nos movimentos dos textos de materiais edu-
cacionais. Já no sétimo encontro, as reflexões foram sobre  
“O papel do professor de geografia”. Os encontros oitavo e nono, 
nessa ordem, deram-se mediante aula assíncrona e síncrona. Os 
conteúdos que permearam as discussões foram “Categorias e 
princípios geográficos no ensino e análise de fenômenos 
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geográficos na geografia escolar’’. As mediações se deram a par-
tir de leituras prévias e análises de fenômenos hipotéticos, 
porém factíveis de serem estudados nessa perspectiva.

Seguindo, no décimo e no décimo primeiro encontros, 
tratou-se acerca das “Metodologias ativas no ensino de 
Geografia”, com aula assíncrona na ótica da SAI, e, no encontro 
seguinte, aula dialogada com auxílio de slides, imagens e sociali-
zação de projetos desenvolvidos na Educação Básica. 
Corroborando Souza (2012), o ensino numa perspectiva rizo-
mática se dá com a relação entre diversas manifestações do saber 
sem hierarquização. Nessa visão, este estudo tem se ancorado 
no trânsito sobre conhecimentos diversos.

Devires cognitivos de professores de Geografia 
em formação

As aulas do décimo segundo, do décimo terceiro e do 
décimo quarto encontros foram na perspectiva da ABP. No pri-
meiro momento, assíncrono, no prisma da SAI, disponibiliza-
ram-se materiais no Google Classroom. Na sequência, décimo 
terceiro encontro, pôde-se experienciar, via Google Meet, a ABP 
com a turma. Na ocasião, a proposta foi a elaboração de um 
plano de aula (PA) para o ensino básico.

Assim, os estudantes foram motivados a problematizar 
seus espaços e deles explorar um fenômeno geográfico para 
estudo (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Desse modo, a 
partir do fenômeno (problema), os discentes desenvolveram, 
em grupos, os PAs. Criadas as salas no Google Meet, disponibili-
zou-se o link para cada grupo, nos quais o professor formador se 
manteve em todos, acompanhando as discussões, inquietações e 
liderança dos integrantes. Constatou-se, nos PAs elaborados, a 
presença dos conteúdos trabalhados no decorrer da Unidade. 
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Por exemplo, a categoria “lugar” teve destaque em todos os tra-
balhos. Mas, de forma implícita, podemos vislumbrar possibili-
dades de abordagens de categorias, como a região, o território e 
a paisagem.

Quanto aos princípios geográficos, observa-se uma coe-
rência tanto nos PAs como no discurso dos estudantes. Os prin-
cípios que melhor direcionam a compreensão dos fenômenos 
geográficos, segundo os discentes, são: da causalidade, com 
61,5% das afirmativas; da extensão (15,4%); da analogia (15,4%); 
e da conexidade (7,7%).

Em relação à tipologia dos conteúdos, os discentes prefe-
riram os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais a 
conteúdos factuais nos PAs (ZABALA, 1998). Em se tratando 
do método de ensino, os trabalhos, mesmo sem associar a deter-
minada metodologia, aproximam-se das metodologias ativas 
quando propõem dinâmicas de grupos e ações de intervenção 
no espaço vivido (MORÁN, 2015). Reforçando, as avaliações 
foram pensadas na perspectiva processual. Os investigados as 
classificaram como: “diagnóstica e mediadora”, “diagnóstica e a 
partir da interação dos alunos” e “contínua e individual”.

O penúltimo encontro ficou destinado às “Apresentação 
dos planos de aulas”. Cada grupo teve 15 minutos para apresen-
tação do PA e dez minutos para a banca examinadora, comissão 
formada para tecer críticas e/ou contribuições. As colocações da 
banca foram pertinentes. Algumas foram acatadas, e outras, jus-
tificadas pelos grupos de arguição.

Por fim, no décimo quinto encontro, pode-se oportunizar 
a “autoavaliação” e a “avaliação da Unidade” na perspectiva dia-
lógica e a partir da aplicação do questionário. Dentre os investi-
gados, 92,3% estão na sua primeira graduação, e apenas 23,1% já 
tinham tido contato com PA. Após as intervenções, Unidade I, 
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76,9% se dizem parcialmente seguros na elaboração de novos 
PAs, e 7,7%, totalmente seguros. No prisma de 92,3% dos dis-
centes, as aulas da Unidade I de MEG – I foram “muito impor-
tantes” para a elaboração dos PAs.

Em linhas gerais, os PAs se alinharam à teoria da aprendi-
zagem humanista, considerando os espaços vividos, as expe-
riências e as relações dos possíveis estudantes no processo de 
intervenção didática.

Considerações finais

A proposta de fazer rizoma, de expandir horizontalmente 
sobre conhecimentos diversos que dialogam e contribuem com 
o currículo dos professores em formação pode representar estra-
tégias que se encaminham para uma formação plural, para con-
tornos de uma práxis docente comprometida com a cientificidade 
e o desenvolvimento do raciocínio geográfico, sem hierarquizar 
os conhecimentos, ao contrário, fazendo conexões e tecendo 
teias com as aproximações.

A experiência com o ensino remoto emergencial na for-
mação docente em geografia tem sido desafiadora. No entanto, 
vemos também, como oportunidade de pensar criticamente a 
educação, os processos formativos, os métodos e procedimentos 
metodológicos. Ademais, esse momento caótico de pandemia 
nos leva a refletir sobre a importância do professor contemporâ-
neo, de modo a entender que a tecnologia pode e tem contri-
buído para o processo de construção de conhecimentos, mas 
não para substituir o professor.
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Este capítulo reflete sobre o discurso da sexualidade e sua 
contextualização ao longo da história brasileira, na for-
mação e no ensino de Geografia, sistematizado a par-

tir dos séculos XIX e XX, no acompanhamento dos discursos 
da sexualidade, ante as concepções dos currículos escolares e 
geográficos e o enfrentamento desse paradigma ante as classes 
dominantes de poder e Estado, evidenciando, mesmo com con-
trapartidas, possibilidades para a formação docente e o ensino 
de Geografia. Metodologicamente, utilizamos como técnica de 
pesquisa, fontes documentais por meio da pesquisa bibliográ-
fica, contemplando acervos científicos, que auxiliaram a esboçar 
as pretensões previstas por este texto dissertativo.

Sexualidade e Geografia: reflexões históricas, 
discursos sociais, espaços formativos e ensino

A sexualidade, como campo do conhecimento da forma-
ção intelectual humana, foi, no decurso dos séculos, regulada e 

13 

BREVES REFLEXÕES 
SOBRE O DISCURSO DA 
SEXUALIDADE NA DOCÊNCIA 
E NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Irineu Soares de Oliveira-Neto
José Lidemberg de Sousa Lopes
Ana Paula Pinho Pachêco-Gramata



167breves refLexões sobre o disCurso dA sexuALidAde

perseguida pelas sociedades ocidentais, sujeitando-a às necessi-
dades da normatização das estruturas sociais dominantes, fun-
damentadas basicamente nos preceitos do patriarcado, da 
heteronormatividade e da misoginia. Tais bases da moralidade 
social ocidental regeram, ao longo do espaço-tempo, os com-
portamentos, as condutas e os desejos dos indivíduos, que foram 
transvestidos, silenciados e enclausurados por “organizações 
governamentais de poder”1, compostas por instituições políticas 
e administrativas, que formaram as bases ideológicas do estado 
brasileiro, ou seja, dos elementos que o constituem: o povo, o 
território e o governo.

Na obra Aparelhos ideológicos de estado, publicada em 
1970 pelo argelino Louis Althusser, o filósofo apresenta, em seus 
ensaios, as bases ideológicas do Estado como determinantes das 
forças políticas, que condicionam os indivíduos a uma ideologia 
sistemática, fundamentada na repressão e no controlo social, 
inevitáveis de serem absorvidas e subjugadas. Nesses ensaios, o 
autor apresenta as instituições políticas e administrativas 
(governo, igreja, escola, entre outros) como “engrenagens” da 
administração pública, manipulando-as a serviço dos interesses 
e ideologias do Estado e da cultura social dominante.

De forma inegável, não podemos ignorar o papel da Igreja 
nesse domínio sobre a sexualidade na educação brasileira. Como 
sabemos, as instituições eclesiásticas ao longo dos séculos XIX e 
XX foram uma das principais dianteiras em todo o país nas estru-
turações educacionais, na formação docente e na aplicação do 
ensino formal. Para a Igreja, como fonte da formação social, 
moral e educacional, a sexualidade entre desejos e discursos não 
deveria em quaisquer circunstâncias ser autogerenciada pelos 

1 Organização social, monopolizada pelas classes dominantes heteronormativas, di-
fundidas nas obras literárias de Althusser (1970), Foucault (1979), entre outros.
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indivíduos, sendo, intrinsecamente, acompanhada, administrada 
e aludida por clérigos e conduzida hierarquicamente, respeitando 
e exaltando as normas doutrinárias cristãs e os costumes viven-
ciados nos espaços sociais dominantes, e considerando essas nor-
mas como ascendências para a formação moral e para o ensino 
formal. Diante disso, a sexualidade nos ambientes de ensino no 
Brasil foi, por décadas, mantida sob clausura, sitiada pelos deten-
tores da formação e do ensino, sujeitando os indivíduos a ideolo-
gias do silenciamento, encarcerando os desejos, os pensamentos e 
as manifestações sexuais. Tendo a Igreja como “núcleo” de for-
mação, como detentora e reguladora da sexualidade e suas “sub-
versões”, no que tange a educação formal em instituições de 
ensino, Oliveira-Neto descreve:

As instituições de ensino também detêm poderes 
estratégicos nessas submissões sexuais. Em sua 
gênese, as corporações eclesiásticas deram ori-
gem a grande parte das escolas, faculdades e uni-
versidades no Brasil. Igreja e escola ocupavam o 
mesmo espaço no controle ao dito “subversão” 
sexual, as atividades escolares magisteriais eram 
vistas por vocação, como domadoras dos con-
teúdos educacionais e da moral social. Aos pou-
cos, as doutrinações eclesiásticas e acadêmicas 
tradicionais adentraram os espaços escolares, 
moldando os sujeitos inseridos nela e multipli-
cando os padrões e estilos de vida pretendidos e 
defendidos pelas classes dominantes 
(OLIVEIRA-NETO, 2019, p. 30)

Porém, mesmo os poderes eclesiásticos doutrinando e 
moldando a formação e o ensino no Brasil, alguns registros de 
má conduta desses poderes foram expostos pontualmente no 
livro Frescos trópicos: fontes sobre a homossexualidade mascu-
lina no Brasil (1870 – 1980), que descreveu de forma específica 
as “subversivas e pervertidas” condutas no que concerne à 
sexualidade masculina e feminina em período escolar, 
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cometidas por algumas instituições religiosas de ensino e seus 
catedráticos (denominados assim naquele contexto histórico), 
no Brasil Império (século XIX). Sobre essas avessas condutas da 
moral cristã, os autores detalham:

Em diversos momentos da história, colégios e 
internatos foram vistos como lugares onde proli-
feraria a “perversão” sexual, tanto de meninos 
quanto de meninas, cabendo aos professores 
inclusive o papel de corruptor [...] Os internatos 
[...] são verdadeiros focos de onanistas, sodomi-
tas ativos e passivos [...] Não poucos são também 
os professores de costumes depravados que, abu-
sando de sua autoridade, instigam os alunos ao 
cometimento da infame sodomia. Estas crianças 
cedem ora com medo do castigo com que as 
ameaçam, ora ao contrário pelo prometimento 
de prêmios (GREEN; POLITO, 2006, p. 34).

Não obstante a nitidez dos fatos relatados, os espaços 
escolares são um dos primeiros ambientes de interação social, 
que suscita e estimula o pensar, o agir e o comportamento 
humano, ante a sexualidade e suas manifestações no espaço 
social e cultural.

Perceber essas manifestações da sexualidade causava ao 
Estado algumas especificidades, salientando que relatos homoge-
neizadores acerca de possíveis perversões sexuais não foram sin-
gulares no exercício da atividade docente e do ensino no Brasil.

É de suma importância evidenciar que as multiplicidades 
de sujeitos que compuseram os grupos sociais que formaram os 
espaços escolares no país nesse período referido no texto, apre-
sentavam as mais diversas origens, costumes, etnias, orientações 
religiosas e de crenças, como também ocupavam espaços escola-
res distintos, como: palhoças rurais, templos religiosos, espaços 
fabris e residências domésticas.
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As formações dos professores também se configuraram 
em meio a essa multiplicidade, pois as culturalidades, normati-
zações e concepções sobre o magistério também se diferencia-
vam dos modelos atribuídos e vivenciados por esses agentes, 
que estavam inclusos em espacialidades diversas. Sobre as mul-
tiplicidades presentes na formação dos professores, durante a 
consolidação escolar no Brasil, Louro descreve:

As formas e os sujeitos do magistério ocuparam 
lugares distintos [...] Assim, algumas dessas prá-
ticas tiveram mais força para se impor, seja por 
terem sido desenvolvidas pelos grupos dominan-
tes, seja porque foram aquelas que, nas redes das 
relações sociais, se tornaram as que interessava 
fixar como “verdadeiras” práticas docentes. 
Talvez, por isso [...] acabemos, às vezes, por apa-
gar as distinções e por falar no singular, como se 
esses muitos sujeitos fossem um só, como se as 
suas histórias e as suas identidades pudessem ser 
unificadas (LOURO, 1997, p. 29).

Percebendo a sexualidade, em meio às multiplicidades 
sociais e culturais nos ambientes de formação e ensino no Brasil, 
e como o seu discurso pairou no processo de formação docente 
e no ensino formal, nota-se como as diversas distinções precedi-
das pela sexualidade foram negligenciadas, censuradas e ampla-
mente controladas pelas classes dominantes de poder e Estado, 
utilizando-se a vigilância e a confissão como controlos às mani-
festações sexuais.

Pensar o discurso da sexualidade nos espaços escolares e, 
em específico, na formação e no ensino de Geografia possibili-
tou a ampliação sobre a reflexão desse paradigma nos estudos 
geográficos, viabilizando um olhar aprofundado e humanizado 
sobre as interações dos indivíduos, entre seus pares e a socie-
dade, como também no espaço social.
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Na atualidade, o Brasil, em suas diversas esferas de governa-
bilidade, vivencia uma forte e intempestiva turbulência em torno 
dos discursos voltados à sexualidade. Essas narrativas têm cons-
truído, na história contemporânea brasileira (estimuladas pelos 
processos de redemocratização do país, na pós-Constituição de 
1988), uma rede de inúmeras políticas voltadas para a ascensão e 
sincronicamente para o perecimento dessas faces paradigmáticas, 
sendo, inclusive em 2018, excluídas da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) as expressões de “gênero e sexualidade”, e 
mantidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nas 
orientações didáticas que tratam sobre diversidade.

Enquanto ainda percebidas como “castas” marginais e 
subversivas, adversas à “historicidade” patriarcal, heteronorma-
tiva e misógina, pregadas pelo Brasil ao longo de sua constitui-
ção enquanto nação e modelo de sociedade ocidental, o discurso 
sobre sexualidade conseguiu, em meio a tais problematizações, 
adentrar em alguns espaços políticos, sociais e educacionais.

Contudo, atualmente as discussões ascendentes sobre a 
sexualidade, presentes em organizações e instâncias sociais, têm 
encontrado de forma tímida, principalmente nos espaços esco-
lares, terrenos férteis para formação e solidificação de valores 
inclusivos sobre sexualidade, subsidiando a apreciação dessas 
discussões e de suas interações na linguagem, na cultura e nos 
ambientes sociais subalternos. Sobre o currículo pautado em 
diversidades e submetido à luta pela visibilidade sexual e de 
gênero, Louro descreve:

Estamos no meio de uma disputa política em 
torno das identidades sexuais e de gênero [...] 
Esta disputa é travada, cotidianamente, em múl-
tiplas instâncias sociais e, no que nos interessa 
em particular, é travada na escola e no currículo. 
De um lado, o discurso hegemônico remete a 
norma branca, masculina, heterossexual e cristã; 
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de outro lado, discursos plurais, provenientes 
dos grupos sociais não hegemônicos que lutam 
para se fazer ouvir, rompendo o silenciamento a 
que foram historicamente submetidos. A escola e 
o currículo estão imersos em tudo isto, fazem 
parte deste jogo, portanto têm a possibilidade de 
alterar a configuração da luta. (LOURO, 1997, p. 
56)

Os espaços escolares e as bases curriculares estão imersos 
dentro dessas representações sociais contraditórias. As caracte-
rísticas culturais, expressas nas pautas curriculares e presentes 
nos sujeitos pós-modernos (HALL, 2015), apresentam possibili-
dades norteadoras para uma possível “construção de modelo” 
educacional equilibrado, democrático e ininterrupto, legiti-
mando a busca por “liberdades” culturais e sociais, formulando, 
assim, políticas de identidades, como também a possibilidade de 
consolidação dos estudos e pesquisas sobre sexualidade na 
Geografia em Institutos de Ensino Superior (IES), viabilizando 
o surgimento, fortalecimento e expansão desse discurso do 
campo social na formação de professores e, em consequência, 
no ensino de Geografia na Educação Básica.

As identidades e os discursos que se constroem constante-
mente nos espaços escolares e nas pesquisas geográficas, devido 
à manifestação da sexualidade, promoveram as possibilidades 
de entendimento desse paradigma em meio às categorias geo-
gráficas, sendo possível entendê-la em diferentes esferas, a 
depender do objeto de estudo e da pretensão do que se deseja 
alcançar, tanto nas academias (formação), quanto nos ambien-
tes escolares (ensino). A Figura 1 apresenta a interseção do dis-
curso da sexualidade com as categorias geográficas, 
oportunizando estudos, pesquisas, além de atender a imposição 
analítica dessa temática na formação acadêmica e no ensino de 
Geografia em IES e em instituições de Educação Básica.



173breves refLexões sobre o disCurso dA sexuALidAde

Figura 1 – Sexualidade como possibilidade para análise e 
pesquisa em interseção com as categorias geográficas

Fonte: autores, 2021.

Portanto, mesmo com a utilização dessa temática, em 
vários ambientes de ensino, como também da sua possibilidade 
analítica nas categorias geográficas, percebeu-se nos últimos 
anos a crescente e contínua ação antagonista, ante esse para-
digma, promovendo, por meio de diversas esferas governamen-
tais, culturais, religiosas e educacionais, a aversão ao discurso 
sobre sexualidade, visto pela classe dominante como oponente à 
moralidade cristã e ao ensino formal.

Nos últimos anos, ou, especificamente, no atual governo, 
percebemos nitidamente as retaliações promovidas por parte 
dessas instituições, que, por meio da tentativa do amordaça-
mento, denigrem e rechaçam os ambientes de ensino, que lutam 
por uma reimplantação de um currículo capaz de incluir temas 
da sociedade plural.

O discurso sobre sexualidade, ao longo de sua constitui-
ção e na resistência diante dos currículos educacionais, ressal-
tam elementos da relação entre saber e poder, mostrando que a 
“vontade de saber” não pode ser considerada e afastada da “von-
tade de poder”, ou seja, o currículo escolar e, principalmente, os 
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currículos das licenciaturas em Geografia, no tocante à sexuali-
dade, ainda apresentam pontos de regulação do desejo e pensa-
mento do indivíduo, tendo como cerne central a ideia de 
conhecer para governar, como também a de governar para con-
trolar, silenciando as vozes dos indivíduos (docentes e discen-
tes) e enclausurando o discurso da sexualidade a preceitos 
meramente biológicos. Sobre o prenúncio do currículo escolar 
em Geografia, fundamentado em normatizações governamen-
tais de poder e avessas aos modelos das classes dominantes, 
Borges descreve:

Nessa perspectiva, podemos questionar a escola 
e a Geografia: a que propósitos devem servir? 
Que conhecimentos são válidos? Quem deve ter 
acesso a esses conhecimentos? [...] É preciso des-
naturalizar as escolhas curriculares e metodoló-
gicas [...] para que possamos permitir e incentivar 
a problematização das ditas verdades na procura 
de construir conhecimento com o aluno 
(BORGES, 2018, p. 8).

Os espaços escolares estão formados por ambientes habi-
tualmente não inclusivos, repletos de indivíduos dessemelhan-
tes, regidos por uma normatização que não contempla as 
diferenças, nesse caso, a sexualidade. Os vários produtos simbó-
licos originários dos choques identitários tornaram os espaços 
escolares lócus para o entendimento da diversidade sexual e cul-
tural dos sujeitos, e esses ambientes passaram a ser controlados 
com mais proximidade pelo “Estado conservador”.

As licenciaturas em Geografia no Brasil também não são 
exceções dessa realidade sobre o discurso a respeito da sexuali-
dade. Responsáveis por uma formação acadêmica, que estimule 
nos futuros professores compreensões amplas sobre as dimensões 
sociais e suas variantes, as mesmas, em suas composições curricu-
lares, pouco atenderam/atendem, ou rejeitaram/rejeitam, o 
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discurso da sexualidade na formação docente em Geografia. 
Limitados foram os cursos ou os acadêmicos que utilizam o dis-
curso da sexualidade, para aprimorar o entendimento dos com-
ponentes curriculares presentes nas Ciências Geográficas.

Como citado anteriormente, os currículos acadêmicos de 
Geografia pouco difundem o discurso sobre sexualidade, em 
suas licenciaturas e programas de pós-graduação, tornando-o 
limitado e suprimido ante os importantes componentes que for-
mam os cursos de Geografia no país, como exemplo: a Geografia 
Econômica, a Geografia Cultural, a Geografia do Trabalho, a 
Geografia Social, a Geografia Histórica, a Geopolítica, a 
Geografia Urbana, a Geografia Agrária e principalmente a 
Educação Geográfica. Acerca da inclusão ou do discurso da 
sexualidade nos currículos em cursos de licenciatura em 
Geografia, Escouto e Tonini relatam:

É importante dizer que, embora os currículos 
tenham uma preocupação quanto às diversida-
des, esse termo é muito amplo, e cabe dentro dele 
uma infinidade de agendas que merecem cada 
uma ser tratada com mais atenção. Embora seja 
muito fácil inserir o assunto gênero nas aulas de 
Geografia, ele não é firmado nos seus currículos, 
ainda mais agora com a exclusão das expressões 
gênero e sexualidade da terceira versão da Base 
Nacional Comum Curricular (ESCOUTO; 
TONINI, 2018, p. 186).

Entretanto, mesmo com a “recente” inclusão dessa discus-
são nas Ciências Sociais, a Geografia, como curso de formação 
em IES, não deve refutar o discurso sobre sexualidade em suas 
pautas curriculares, como também em suas pesquisas, análises 
científicas e reflexões, repelindo, assim, a captação e administra-
ção dessa pauta às classes governantes de poder, reverberando o 
engessamento da culturalidade dominante, nos ambientes de 
ensino e em especial na educação geográfica escolar.



176 Contribuições do pensamento geográfico para o ensino e a pesquisa

Considerações finais

Portanto, o discurso sobre sexualidade continuará a ser 
defendido e concomitantemente expelida na formação e no 
ensino de Geografia, situação que não se poderia ser oposta, 
devido a sua importância no cenário social e nas análises 
socioespaciais.

A sexualidade, em sua amplitude, objetiva compreensões 
plurais ante as categorias geográficas, o que agencia o seu enten-
dimento à diversificação espacial, fortalecendo pautas e refle-
xões pouco exploradas pela Ciência Geográfica.

Sexualidade e Geografia devem suscitar discussões, tanto 
nas IES quanto nos espaços escolares, oportunizando mudanças 
e/ou adequações ideológicas frente aos impactos causados pelo 
indeferimento, condicionado pela atual política retrógrada bra-
sileira, que busca, arbitrariamente, suprimir a legitimação da 
sexualidade e suas manifestações na história e no cotidiano dos 
indivíduos.

A Educação Geográfica, entre espaços de formação e de 
ensino, necessita aludir à oportunização de espaços de socializa-
ção inclusivos, avessos a preconceitos, violências ou quaisquer 
ordens que negligenciem a relevância dessa temática, ampliando 
saberes e espaços que normalizem suas aplicabilidades, excluindo 
vultos e enaltecendo a sua valia.
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A formação de professores de Geografia interessa a pes-
quisas e debates na comunidade geográfica, sobretudo 
com as políticas curriculares recentes para a forma-

ção de professores, que repercutem nos cursos DCNs (BRASIL, 
2002; 2015) e agora a BNC-Formação (BRASIL, 2019)1.

Pinheiro e Almeida (2017) analisaram os PPCs de Licenciatura 
em Geografia do Estado da Paraíba, baseados nas DCNs de 2002. 
Atualmente, a UEPB, Campus Campina Grande e Guarabira, e a 
UFCG, Campus Campina Grande, atualizaram seus Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPCs), conforme o Parecer CNE/CP2/2015 
e a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que definem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica.

1 Aprovada no dia 7 de novembro de 2019, com o Parecer CNE/CP nº 22. Ainda 
não baliza os projetos vigentes nos cursos de Licenciatura em Geografia, no esta-
do da Paraíba.
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Logo, é importante entender as repercussões nos currícu-
los: avanços, resistências e rumos para a formação de professo-
res. Busca-se, assim, analisar os PPCs, com base nas DCNs de 
2015, de três cursos da Licenciatura em Geografia: da 
Universidade Federal de Campina Grande, Campus Campina 
Grande, e os da Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, 
Campina Grande, e Campus III, Guarabira2.

Metodologia

Consiste na análise documental, que “caracteriza-se pela 
busca de informações em documentos que não receberam 
nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). 
Organizada em duas etapas: 1. análise das DCNs de 2015 e o 
parecer; 2. Identificação nos PPCs: objetivo; perfil de egresso; 
carga horária; duração e turnos; distribuição dos componentes 
curriculares; estágio; prática como componente curricular; e a 
curricularização da extensão.

Fundamentação teórica

O Conselho Nacional da Educação por meio do Parecer 
CNE/CP2/2015 e da Resolução CNE/CP2/2015 dispõe de orien-
tações para os cursos de licenciatura, buscando seu fortaleci-
mento, identidade própria e maior articulação com a Educação 
Básica, de modo a serem observadas nos Projetos Pedagógicos 
de Cursos (PPCs). (BRASIL, 2015a; 2015b).

As DCNs são uma política de formação de professores 
“indispensável para o projeto nacional da educação brasileira, 

2 Os PPCs de Geografia da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, e 
Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras, não estão em vigên-
cia, conforme as DCNs de 2015.
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em seus níveis e suas modalidades” (BRASIL, 2015b, p. 1), que 
são: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 
Profissional e Técnica de nível Médio, Educação Escolar 
Indígena, Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola e 
Educação à Distância. Assim, estão alinhadas aos princípios 
democráticos e valores: socialização, identidade sociocultural, 
cidadania, democracia e orientação para o trabalho, atitudes, 
diversidade étnico-racial, tolerância, ética, política etc.

Esse documento define uma base comum para os cursos 
de no mínimo 3.200 horas e pelo menos 8 semestres ou 4 anos, 
devendo contemplar: 400 horas de prática como componente 
curricular (PCC); 400 horas de estágio supervisionado; 2.200 
horas de atividades dos núcleos formativas; 200 horas de apro-
fundamento de interesse dos estudantes. (BRASIL, 2015b).

Assim, houve aumento para as bases teóricas nos núcleos 
formativos: I. núcleo de formação geral; II. núcleo das áreas de 
atuação profissional (BRASIL, 2015a). Este último, na Geografia, 
compreende as disciplinas os validados na sua construção epis-
temológica, nas áreas de pesquisas. E aquele, os fundamentos 
mais gerais do processo de ensino e aprendizagem e das ciências 
humanas para a educação.

Além disso, tal proposta tem como papel propiciar, “ao 
longo do processo, efetiva e concomitante relação entre teoria 
e prática” (BRASIL, 2015b, p. 11). Nesse sentido, coloca-se a 
obrigatoriedade da realização do Estágio e da PCC, ambos con-
siderando suas especificidades.

Distinta do Estágio, a inserção da PCC se justifica a partir 
da crítica à dualidade da teoria e prática, separação entre os 
conhecimentos específicos e os pedagógicos. Dessa forma,

a obrigatoriedade da inclusão da PCC nos currí-
culos dos cursos de formação de professores 
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busca consolidar uma identidade própria aos 
cursos de licenciatura (diferenciando-os dos cur-
sos de bacharelado). (LIMA NETO, 2018, p. 42).

Ela deve ser planejada nos PPCs, de modo que a Prática 
como Componente Curricular compreende atividades formati-
vas envolvendo “experiências de aplicação de conhecimentos ou 
de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da 
docência” (BRASIL, 2005, p. 3). Logo, consiste em atividades 
que representam experiências de reflexão, aplicação de conheci-
mentos e propostas para o ensino de Geografia. Assim, as DCNs 
de 2015 são um tensionamento nas tradições do modelo 3+1 de 
formação de professores.

Resultados e discussões

Nesta seção, serão analisados os PPCs dos cursos de 
Geografia. Em relação ao contexto de criação, o curso de 
Geografia da UEPB, Campus I, em Campina Grande, foi criado 
em 1974 (UEPB, 2016a). Já o curso de Geografia, em Guarabira, 
Campus III, foi criado em 1983 (UEPB, 2016b). Ambos em um 
contexto de demandas por professores com formação superior, 
na região polarizada por esses municípios. Mais recentemente, 
em 2009, o curso da UFCG, Campus Campina Grande, iniciou 
as atividades durante o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
que contribuiu para a interiorização dos cursos superiores, 
como as licenciaturas (BRASIL, 2018).

Baseados nas DCNs 2015, os seus PPCs foram atualizados. 
Os da UEPB, em 2016, e o da UFCG, em 2018, influenciados 
pelas reflexões da profissionalização docente, das orientações 
institucionais, das políticas educacionais nacionais e das trans-
formações no espaço.
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No tocante aos objetivos, voltam-se à formação docente 
para atuar nos anos finais dos Ensinos Fundamental e Médio. O 
da UEPB, Campus I, baseou-se em uma práxis reflexiva para 
experiências interdisciplinares. Já o Campus III objetiva “cons-
truir o conhecimento Geográfico para intervir criticamente nas 
transformações da sociedade, por meio do trabalho docente”. 
(UEPB, 2016b, p. 33). Dessa forma, está alinhado à apropriação 
do conhecimento geográfico e sua relevância social, tendo como 
agente o professor. E, por fim, a UFCG traz a importância de 
uma formação engajada com as transformações socioespaciais:

Formar profissionais com amplo domínio das 
questões espaciais teórico-metodológicas para o 
exercício da profissão docente, uma vez que o tra-
balho pedagógico [...], no Ensino Fundamental e 
Médio, exige aprofundamentos em reflexões sobre 
conceitos centrais da ciência geográfica e temas de 
ensino que garantam o respeito à construção do 
conhecimento discente (BRASIL, 2018, p. 11).

Assim, há uma articulação entre o trabalho docente e ele-
mentos do pensamento geográfico. E, consequentemente, traduz-
-se nos perfis de egressos. Tanto a UEPB, Campus I, quanto a UFCG 
apresentam no perfil de egresso a mobilização do conhecimento 
geográfico em seu exercício profissional para a compreensão dos 
fenômenos geográficos, em perspectiva engajada socialmente, a 
partir da escala local, considerando possibilidades de ações.

Já no Campus III, o futuro professor deve, “no ensino fun-
damental e médio, [...] desenvolver métodos e técnicas que con-
tribuam para o desenvolvimento da ciência geográfica” (BRASIL, 
2016, p. 35). Questiona-se esse perfil, pois o professor, ao lidar 
com o processo de ensino e aprendizagem, deve-se orientar para 
o desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno, e não 
para a produção científica. Esse modo peculiar de pensar per-
mite a análise geográfica de fatos ou fenômenos, tendo sido o 
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ensino orientado para a resolução de uma questão (problema) 
sobre um fenômeno, que possa ser localizável (onde?) e cuja 
ocorrência possa ser explicada (por quê?), demandando a arti-
culação de conceitos, raciocínios geográficos e linguagens geo-
gráficas (CAVALCANTI, 2019).

Como desdobramento das DCNs de 2015, tem-se o curso 
da UEPB, Campus I, com 3.185 horas em 9 semestres (4,5 anos), 
nos turnos matutino e noturno; o curso da UEPB, Campus III, 
com 3.200 horas em 9 semestres (4,5 anos), nos turnos vespertino 
e noturno; o curso da UFCG, com 3.300 horas em 10 períodos, 
com sistema de créditos, nos turnos matutino e noturno. Apenas 
o curso de Geografia da UEPB, Campus I, requer um ajuste na 
carga horária para ficar de acordo com as DCNs de 2015. De 
modo geral, houve ampliação da duração e da carga horária.

A partir dos núcleos definidos às DCNs, os cursos da 
UEPB apresentam-se da seguinte forma: Básico Comum, Básico 
Específico de Estágio, Básico Específico de TCC, Básico 
Específico do Curso, Complementar (Atividades acadêmico-
-científico-culturais) e Complementar (Eletivos e Livres). 
Organizam-se, ainda, as disciplinas de Geografia em: área física, 
humana, técnica e didático-pedagógica.

Já o da UFCG apresenta um Núcleo Específico das opções 
livres (eletivas e atividades acadêmico-científico-culturais) e 
Complementar. E, ainda, discrimina as atividades de extensão e 
a Prática Como Componente Curricular (PCC). O núcleo espe-
cífico subdivide-se em: Educação Geográfica e Estágios, 
Geografia Humana e Regional, Geografia Física e Ambiental, 
Epistemologia e Metodologia, Representação do Espaço.

Observou-se que princípios democráticos da educação, 
inclusão e temas emergentes começam a aparecer nos cursos de 
forma diferenciada. A disciplina de LIBRAS é presente em todos. 
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Na UEPB, destacam-se a disciplina de Seminários Temáticos, 
que contempla as DCNs da Educação Básica com as questões 
étnico-raciais, de gênero, sexualidade, dentre outras, além do 
ensino de Geografia, cidadania e direitos humanos. Já a UFCG 
apresenta a disciplina Geografia, Educação e Diversidade, vol-
tada à inclusão das minorias no contexto educacional, na pers-
pectiva da diversidade e inclusão.

São avanços importantes para incentivar reflexões, dos 
futuros professores sobre os desafios e possibilidades para contri-
buírem com o acesso à educação de qualidade e menos desigual.

Em relação à PCC, tem sua carga horária na UFCG de 405 
horas, inserida em 27 disciplinas do núcleo específico. Já os cur-
sos da UEPB apresentam um eixo de práticas na matriz curricu-
lar, no Campus I e no Campus III, com 645 horas, em 38 
disciplinas, e 630 horas em 34 disciplinas do básico comum, que 
engloba os fundamentos das ciências humanas e didático-peda-
gógicas e o núcleo específico da Geografia, havendo maior repre-
sentatividade nesses cursos, conforme o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição da carga horária de PCC nos cursos

Fonte: PPC (UFCG/Campina Grande; UEPB/ Guarabira e Campina Grande). Elaborado pelas 
autoras.
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Dessa forma, a PCC consiste em uma parte da carga horá-
ria dessas disciplinas, denominada de prática, a fim de relacio-
nar o conhecimento específico com o ensino de Geografia. Isso 
também se revela com inserção de um item nas ementas com 
essa finalidade, sobretudo nos cursos da UEPB. Na UFCG, ape-
nas nove apresentaram temas definidos na ementa.

Há lacunas, sobretudo, nas disciplinas específicas nos cur-
sos, o que Shulman (2014) denomina de fontes do conhecimento 
do professor, por se voltar à formação acadêmica, em detrimento 
de materiais e pesquisas sobre o ensino de Geografia. Trata-se de 
algo não plausível, diante da consolidação da pesquisa no ensino 
de Geografia no Brasil, segundo Cavalcanti (2016), inclusive sobre 
conceitos e conteúdos geográficos diversos.

Nos estágios, há o cumprimento da carga horária, ultra-
passando-a, com a vivência na escola e a pesquisa-ação como 
princípio formativo, balizadas na observação e em referenciais 
do ensino de Geografia, para planejamentos de: projetos educa-
cionais, sequências didáticas, planos de aula e sua execução na 
regência, além da colaboração dos professores de estágio ao 
longo do processo reflexivo.

Um caso particular é o da UFCG, que aproximou a estru-
tura do estágio ao formato do Programa de Residência 
Pedagógica, tendo como 450 horas, estruturando os estágios em 
três partes: I. Com 120 horas para a formação de preceptores e 
preparação dos residentes; II. Com 165 horas, orientações e 
ambientação na escola e elaboração do Plano de Atividade, com 
60 horas na escola-campo; III. Com 165 horas; é a fase de regên-
cia (100 horas), planejamento e execução de uma intervenção 
pedagógica e um mínimo de 60 horas para elaboração do relató-
rio final, avaliação e socialização (BRASIL, 2018). Dessa forma, 
esse caso apresenta uma peculiaridade importante a ser estu-
dada no currículo interativo (GOODSON, 1995).
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Outro aspecto importante no PPC da UFCG é a curriculari-
zação da extensão3. Algo não presente nos demais. Assim, 10% 
dos créditos do curso são para ações de extensão. Essas atividades 
organizam-se em cinco projetos integradores (disciplinas), res-
ponsáveis por coordenar as atividades extensionistas e em intera-
ção com as disciplinas dos respectivos períodos, que também 
contemplam essas atividades, como na ementa de Geografia 
Agrária “Atividades extensionistas com movimentos sociais e 
associações no campo” (BRASIL, 2018, p. 44). Visa permitir ao 
estudante uma formação cidadã comprometida com as demandas 
sociais, promovendo o diálogo entre a academia e a sociedade.

Portanto, também é fundamental compreender sua opera-
cionalização efetivamente, pois é interessante essa proposta de 
extensão, que se propõe ao engajamento social com problemáti-
cas que perpassam o conhecimento geográfico.

Considerações Finais

Os PPCs de Geografia são produzidos na escala local (os 
cursos) pelos agentes, em diálogo e negociação com outros 
níveis, conflitos, resistências e contextualizações. A partir do 
exposto, há avanços nas DCNs de 2015 e nos cursos analisados. 
Como avanços, observa-se maior tempo da dimensão do ensino 
para uma formação do professor de Geografia mais sólida, além 
de temáticas de cunho educacional inclusivas, necessárias a uma 
sociedade menos desigual. No entanto, persistem limitações, na 
inserção da PCC nas ementas e bibliografias, que revelam resis-
tências dos professores formadores.

Portanto, cabe a continuidade dos estudos curriculares 
para entender esses desdobramentos na formação dos 

3 Demanda do Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), na Lei Federal no 
13.005 de junho de 2014.
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licenciandos, sobretudo com a promulgação das Diretrizes para 
a Extensão na Educação Superior Brasileira4, que irá alterar as 
estruturas dos cursos.
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A formação inicial do professor de Geografia contempla 
uma multiplicidade de situações formativas (sociais, 
políticas, econômicas, históricas, culturais, cotidianas) 

que acabam por repercutir no modo pelo qual cada estudante 
de licenciatura percebe, concebe e narra a sua experiência de 
profissionalização docente. Atrelada a isso está a dimensão da 
vida, tendo em vista que cada licenciando é uma pessoa que tem 
memória, história e subjetividade, imersa num contexto de cul-
turas plurais, cujas vivências sociais e geográficas se tecem ao 
processo de constituição dos seus saberes.

Formar-se professor de Geografia exige, portanto, uma 
base sólida de conhecimentos, tanto do ponto de vista acadê-
mico – no que diz respeito aos saberes da ciência geográfica, das 
ciências da educação, da didática, do currículo, da prática de 
ensino, assim como da própria experiência de estágio supervi-
sionado durante a formação universitária (TARDIF, 2013) – 
quanto da reflexividade que cada pessoa (licenciando) tem de si, 

15 

NARRATIVAS DE PROFESSORES 
DE GEOGRAFIA EM
FORMAÇÃO SOBRE ESTÁGIO
NO ENSINO REMOTO
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da sua história de vida, da sua trajetória de escolarização e da 
própria experiência de formação no contexto da universidade.

Nessas perspectivas, o capítulo em tela contempla narrati-
vas de quatro professores de Geografia em formação – estudantes 
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus 
Cajazeiras –, sobre a experiência de estágio supervisionado em 
Geografia, no âmbito do ensino remoto do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), campus Esperança, no ano letivo de 2020.

O estágio curricular se concebeu de forma remota por 
conta da suspensão das aulas presenciais no IFPB, em decorrên-
cia da pandemia do novo coronavírus. A supervisão foi feita 
pelo professor de Geografia do campus (autor deste texto). A 
orientação foi do professor Dr. Aldo Gonçalves de Oliveira, da 
disciplina de Estágio Supervisionado, da UFCG,

No tecer dos textos: narrativas de formação e 
estágio supervisionado em Geografia

A pesquisa narrativa tem sido colocada em bastante evi-
dência nos estudos que balizam a formação dos professores, 
diante da possibilidade de colocar em cena a própria pessoa 
perante o seu próprio processo de formação profissional. Tanto 
que Nóvoa (2013, p. 15) já vem destacando a necessidade de 
“recolocar os professores no centro dos debates educativos e das 
problemáticas da investigação”.

Ouvir o que o professor de Geografia em formação tem a 
dizer é um movimento que tende a grafar, reflexivamente, os 
meandros que contornam e atravessam as experiências protago-
nizadas ao longo da vida-formação, numa dada temporalidade 
que é potencialmente biográfica (passado rememorado, pre-
sente concebido, passado-presente em devir). De acordo com 
Huberman (2013, p. 69), “necessita-se agora de escutar acima de 
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tudo a pessoa a quem se destina o ‘desenvolvimento’”. No caso 
específico deste estudo: o estagiário-professor de Geografia.

Com base em Passeggi (2010), tomo o uso das narrativas 
de formação como um modo de textualizar as reflexões emergi-
das da experimentação do próprio processo formativo, sem des-
considerar o fato de que “a intimidade e a vulnerabilidade de 
quem narra apresenta-se como uma questão-chave, temerosa e 
de risco” (PASSEGGI, 2010, p. 116). Os modos de narrar sobre 
si e sobre as suas trajetórias de formação inscrevem-se numa 
dada dimensão espaço-temporal que está atrelada à composição 
dos elementos contextuais da Geografia de vida-formação da 
pessoa que narra.

Ao seguir essa linha de interpretação, tenho nas narrativas 
dos estagiários de Geografia a textualização, em forma de relato, 
de uma nova experiência de formação docente concebida no 
âmbito do ensino remoto, que exibiu (re)invenção de si e alter-
nativas de mobilizar a prática geográfica escolar por meio de 
tecnologias digitais.

Compreendo o processo de formação do professor de 
Geografia como um emaranhado de fios em constante tessitura. 
Para a composição do entrelace, é profícuo que eles sejam ali-
nhavados por meio de técnicas, métodos, pesquisas, reflexões 
teóricas e práticas, convergência de saberes, humanização, alte-
ridade, sensibilidade social e proximidade entre a universidade 
e a escola, e, assim, tecer o conhecimento geográfico aos movi-
mentos de articulações constituintes da prática pedagógica.

Segundo Passini (2015), é necessário dialogar com a escola, 
em caráter de negociação, para atender aos objetivos dos esta-
giários, dos professores supervisores, dos alunos e das circuns-
tâncias do tempo e do sistema escolar para melhor trabalhar os 
pontos de conflito e tensão. Por isso, se faz relevante
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conhecer os projetos pedagógicos e pessoais 
daqueles que trabalham e estudam na escola hos-
pedeira, para negociar cronograma e projetos de 
forma respeitosa e flexível, tendo em vista o aten-
dimento às várias partes. É na mesa de negocia-
ção que devemos colocar nossas metas, o que 
esperamos como resultado no final do percurso 
(PASSINI, 2015, p. 34).

O estágio curricular supervisionado em Geografia confi-
gura-se como uma experiência formativa para o estagiário, 
diante da possibilidade de poder atuar pedagogicamente com a 
Geografia na escola, sendo orientado e supervisionado por pro-
fessores mais experientes. É um momento para planejamento e 
organização da aula, assim como de aproximação com o dina-
mismo do cotidiano da escola e da pluralidade dos alunos, do 
reconhecimento da formação da pessoa pela Geografia e do con-
tato com os dilemas e tensões que atravessam a profissão.

É relevante enfatizar que “não se deve colocar o estágio 
como o ‘polo prático’ do curso, mas como uma aproximação à 
prática [...]” (PIMENTA, 2012, p. 20). A autora ressalta que o 
estágio é um momento de aprendizagem para o desenvolvi-
mento da profissão docente, dos sentidos e significados da 
escola; momento constituinte de reflexão sobre a teoria educa-
cional estudada na licenciatura, com envergadura para a refle-
xão da realidade da escola em que se vai atuar, de reflexão teórica 
sobre a prática docente, ou seja, “é atividade teórica, prepara-
dora de uma práxis” (PIMENTA, p. 21, grifos da autora). As 
narrativas sobre o estágio remoto em Geografia constituem-se, 
assim, em experiência de formação.

Sujeitos da pesquisa e contornos do estágio

Este texto se inscreve no âmbito das narrativas de quatro 
professores de Geografia em formação, do curso de licenciatura 
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em Geografia da UFCG, campus Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, 
sobre as experiências de estágio docência no ensino remoto, no 
IFPB, campus Esperança, agreste paraibano.

As narrativas foram colhidas via plataforma WhatsApp, 
entre os meses de maio e junho de 2020, tendo em vista a dimen-
são espaço-tempo dos lugares de moradia, tanto meu, na condi-
ção de professor supervisor do estágio, que reside em João 
Pessoa-PB, quanto dos estagiários (Quadro 1), cujas distâncias 
inviabilizariam o contato direto, além da necessidade de distan-
ciamento social em decorrência do contexto pandêmico. Desde 
já, afirmo que os nomes dos estagiários, impressos aqui no texto, 
são fictícios, como forma de preservar as identidades.

Quadro 1 – Perfil dos estagiários em Geografia

Nome Idade Sexo Ingresso na 
UFCG Lugar de moradia

Cida 22 F 2016 Baixio-CE

Lena 22 F 2016 Cajazeiras-PB

Elias 28 M 2016 São João do Rio do Peixe-PB

Vítor 23 M 2016 Cachoeira dos Índios-PB

Fonte: Elaboração do autor (junho de 2021).

Para o processo de recolha de dados, enviei uma mensa-
gem via WhatsApp, com arquivo anexado em Word, a cada um 
dos estagiários, explicando que eu estava escrevendo um texto 
sobre estágio docente em Geografia no ensino remoto. O arquivo 
contemplava as orientações para a narrativa escrita sobre a expe-
riência de formação. Para tanto, orientei que contassem, de 
forma livre, sobre as suas concepções geográfico-formativas 
durante o estágio, podendo apresentar elementos ligados ao 
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trato pedagógico com o conteúdo geográfico, a interação com os 
alunos, sobre o ensino de Geografia no IFPB, as metodologias e 
os recursos de ensino utilizados, as potencialidades e fragilida-
des do ensino remoto. Após fechar a escrita deste texto, encami-
nhei para os estagiários para aprovação, antes da publicização.

O estágio aconteceu entre os meses de outubro e dezembro 
de 2020, após o professor Dr. Aldo Oliveira, orientador do está-
gio, entrar em contato comigo (professor do campus Esperança) e 
solicitar a supervisão dos estagiários. Diante do aceite, foi enca-
minhada a documentação necessária ao IFPB, formalizando o 
estágio. Em seguida, o próprio orientador do estágio me inseriu 
num grupo de WhatsApp, criado juntamente com os estagiários 
para facilitar a nossa comunicação durante o processo.

A plataforma digital utilizada para a mobilização das aulas, 
durante os momentos síncronos, foi o Google Meet. O primeiro 
contato que os estagiários tiveram com os alunos do IFPB foi 
num desses momentos, observando as minhas aulas, no início 
de outubro. Na semana seguinte, enviei os meus planos de 
ensino (planos instrucionais) para cada um deles e expliquei o 
meu planejamento. Apresentei as datas, os conteúdos, os objeti-
vos, os recursos, a avaliação e a pontuação das atividades.

Ressalto que deixei claro para os estagiários que cada 
encontro síncrono teria a duração de até 50 minutos, e que para 
os momentos assíncronos deveríamos elaborar (de forma bem 
didática) o material de estudos semanal e disponibilizá-lo no 
Moodle, com antecedência, além de planejarmos uma atividade 
avaliativa semanal, com equivalência de três horas de estudos, e 
oferecê-la na mesma plataforma após cada um dos momentos 
síncronos. Cada um dos estagiários mobilizou cinco aulas, além 
da participação do primeiro momento síncrono na condição de 
observador e na colaboração de uma aula sobre Geografia de 
Negritude, durante a semana da Consciência Negra do IFPB. 
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Cada um dos conteúdos geográficos que foi mobilizado pelos 
estagiários (Quadro 2) foi dividido em uma ou duas semanas.

Quadro 2 – Conteúdos geográficos mobilizados no estágio

Professor
Estagiário

Curso médio 
– integrado

Conteúdo/temática geográfica

Cida 1º ano – Técnico 
em Informática

Solos
Climas
Rochas

Elias 1º ano – Técnico 
em Sistemas de 
Energia Renovável

Solos
Climas
Rochas

Lena 2º ano – Técnico 
em Informática

Industrialização
Economias desenvolvidas
Economias emergentes

Vítor 2º ano – Técnico 
em Sistemas de 
Energia Renovável

Industrialização
Blocos regionais
Setores da economiaDemografia

Fonte: Elaboração do autor (junho de 2021).

Todos os conteúdos foram organizados em forma de apre-
sentação em slides. Em alguns momentos, encaminhei alguns 
arquivos de aulas e os licenciandos ajustaram às suas maneiras, 
devolvendo para a minha avaliação/revisão; em outros, eles ela-
boraram as aulas em forma de apresentação e encaminharam os 
arquivos para a minha revisão.

O que narram os professores sobre o estágio

Ao narrarem sobre a experiência de estágio supervisio-
nado no ensino remoto, os professores em formação destacaram 
o seguinte: a questão da atuação docente nesse tipo de ensino; o 
olhar sobre a prática geográfica escolar (e o trato com a questão 
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do planejamento de ensino); as expectativas do estágio e a rela-
ção entre professor supervisor e estagiários; e o papel no IFPB 
na formação geográfica dos alunos.

Sobre a atuação docente no estágio, inferiram:

O estágio foi maravilhoso! Uma experiência que 
jamais irei esquecer. Tanto o professor da disci-
plina de estágio quanto o professor supervisor 
foram importantes e me ajudaram demais. Os 
alunos foram bem receptivos, fiquei bem tran-
quila para administrar as aulas. O professor que 
supervisionou as aulas também participava, aju-
dando sempre que era preciso. (Cida)

Vou resumir o meu estágio em três pontos princi-
pais: a experiência em ministrar aulas no ensino 
remoto, que foi importante na minha formação; a 
acessibilidade e interesse dos alunos nas aulas, que 
foi algo novo para mim; e o auxílio do professor 
da disciplina, que sempre estava disponível a aju-
dar e contribuir nas minhas aulas. Eu pude, inclu-
sive, aprender sobre o uso das tecnologias para 
ministrar as aulas. Mas há diversos pontos negati-
vos, como dificuldade de envolver o ambiente 
escolar com o ambiente familiar – tanto dos alu-
nos quanto dos professores –, e dificuldade em 
incluir todos os alunos nas aulas, pois muitos não 
possuem as ferramentas necessárias, até mesmo 
acesso à internet. (Lena)

Foi uma ótima experiência de ensino que contri-
buiu bastante para o meu processo de formação 
docente. Proporcionou-me conhecimentos sobre 
as tecnologias atreladas ao ensino. [...]. Mas a 
interação humana é essencial para moldar a per-
sonalidade do homem, e o ensino remoto não 
proporciona uma interação satisfatória igual ao 
presencial. Ou seja: o estágio de modo remoto é 
sempre uma boa opção, mas não excelente, pois 
nem sempre temos o controle sobre a tecnologia, 
há falhas. A falta do estágio presencial, nesses 
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tempos, nos mostrou o quanto é bom estar pró-
ximo. (Elias)

Vou resumir o meu estágio docente no ensino 
remoto em: conhecimento; troca de experiências 
e troca de informações; e de como devemos tra-
balhar/elaborar o nosso planejamento das aulas. 
(Vítor)

Em relação à prática geográfica escolar e ao trato com o 
planejamento das aulas, os professores em formação destaca-
ram: “Fazíamos os planos de aula, escolhendo os recursos de 
ensino e as formas de abordar as atividades” (Cida); “Já havia 
um cronograma a ser seguido, com o tema das aulas, e durante a 
semana era feito o planejamento da aula” (Lena); “As aulas 
foram ministradas de acordo com o plano de aulas do professor 
da instituição, mas sempre com adaptações” (Vítor); “Eu e o pro-
fessor supervisor do estágio estávamos sempre em contato via 
WhatsApp, discutindo as temáticas propostas” (Elias).

Sobre as expectativas do estágio e a relação estabelecida 
entre professor supervisor, narraram:

A Geografia que foi ministrada durante o meu 
estágio, juntamente com o professor supervisor, 
a meu ver, atingiu as expectativas esperadas. Foi 
possível ver a criatividade e originalidade orien-
tada pelo professor supervisor, diante dos con-
teúdos estudados, gerando interesse e 
participação dos alunos. (Cida)

Durante os nossos encontros síncronos, organi-
zamos as aulas pensando numa forma que os 
alunos conseguissem compreender as temáticas. 
Priorizamos imagens e vídeos nos slides para 
gerar um pouco mais de interação. Nas avalia-
ções disponibilizadas, priorizamos atividades de 
pesquisa e o entendimento dos alunos sobre o 
conteúdo. (Lena)
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No planejamento seguido, os conteúdos propos-
tos abordavam um contexto geral, até chegar ao 
local do convívio dos discentes. As atividades 
avaliativas foram riquíssimas, sempre utilizando 
imagens, músicas, mapas e tecnologias que auxi-
liam na aprendizagem. (Elias)

Durante as nossas aulas, utilizamos metodolo-
gias tradicionais, como apresentação de conteú-
dos de modo expositivo e dialogado; os métodos 
avaliativos foram focados na compreensão do 
conteúdo, sempre em interação com os alunos, 
inclusive durante as aulas, tirando dúvidas. Os 
recursos digitais ajudavam. (Vítor)

No que diz respeito ao ensino de Geografia no âmbito do 
IFPB, os estagiários ressaltaram: "Eu vejo o IFPB como um lugar 
totalmente preparado. Os alunos são esforçados, colaboraram na 
aula, atenderam as minhas expectativas” (Cida); “Os alunos 
estavam acima da minha expectativa em relação à Geografia. 
Eles interagiam, questionavam. Além disso, o IFPB é bastante 
organizado” (Lena); “O IFPB carrega o prestígio do ensino profis-
sional. Os discentes atendem às expectativas, sempre se mostra-
ram aptos às temáticas propostas” (Elias); “O IFPB tem um bom 
porte de desenvolvimento. Os alunos não atenderam, ultrapassa-
ram as minhas expectativas” (Vítor).

As narrativas dos professores de Geografia em formação, 
em relação à leitura/interpretação sobre o estágio supervisio-
nado, sinalizam uma experiência formativa marcante, dadas as 
expectativas em relação aos alunos e as especificidades da mobi-
lização das aulas no ensino remoto. Nos dizeres escritos dos 
estagiários, questões positivas e negativas emergiram.

Do ponto de vista positivo: a flexibilidade do planeja-
mento didático-pedagógico para estabelecer sentidos nas apren-
dizagens geográficas escolares; o uso de aparatos tecnológicos 
aliados ao ensino; a prática pedagógica criativa, contextualizada, 
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atrativa e coerente com as aprendizagens dos estudantes; a 
estrutura relevante e potencialidades formativas do IFPB, alu-
nos participativos e questionadores. Já do ponto de vista nega-
tivo, temos: dificuldades de interação com a comunidade escolar; 
contratempos de ordem tecnológica; exclusão digital; e necessi-
dade de proximidade física para a interação mais profícua.

Outra dimensão emergida das narrativas é a potenciali-
dade formativa do movimento de articulação didático-pedagó-
gica estabelecida entre escola, professor orientador e estagiário. 
Esse olhar converge com as afirmações de Passini (2015) sobre a 
importância da negociação entre os envolvidos no estágio: é 
preciso dialogar sobre as necessidades e compromissos da escola 
e da formação do estagiário, “para que haja abertura e receptivi-
dade das propostas em direção a ajustes e negociação que sejam 
vantajosas para as duas partes” (PASSINI, 2015, p. 34-35).

Para que a articulação acontecesse, os estagiários e eu inte-
ragimos por meio do WhatsApp, discutindo a melhor forma de 
abordar os conteúdos, de eleger os recursos de ensino. O nosso 
acordo foi disponibilizar, no Moodle, recursos diversificados, 
como tirinhas, músicas, vídeos, slides em PDF, texto de apoio, 
além de um roteiro com as orientações das aulas semanais.

Destaco, por fim, que no momento de elaboração das ava-
liações optamos por atividades de abordagens reflexivas, de pes-
quisa. Recorremos ao uso de questionários na própria plataforma 
Moodle, estudos dirigidos, fóruns de discussão com base em 
análise de textos e imagens, mapas conceituais, vídeos e pes-
quisa voltada à geograficidade do cotidiano social.

Considerações finais

O estágio docente dos estudantes da UFCG foi, para mim, 
uma experiência de formação. Ao passo que refleti sobre a 
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formação do professor de Geografia, também pude refletir sobre 
o modo como lido com a formação dos sujeitos escolares, atra-
vés da Geografia.

Percebi que os professores em formação tinham domínio 
dos conteúdos geográficos, com tratamento pedagógico respal-
dado em experiências anteriores, tanto provenientes da forma-
ção universitária, quanto das memórias escolares. Eles estavam 
sempre buscando algo que tomassem como novo, como dife-
rente das situações já experimentadas. Todavia, a arquitetura da 
aula ainda se aportava na força da explicação do conteúdo. 
Diante disso, sugeri a elaboração de aulas expositivas e avalia-
ções com envergaduras para situações que exigissem reflexão 
geográfica, proximidade com o cotidiano do aluno e usos de 
diferentes linguagens, até porque o ensino remoto exige maior 
carga de pesquisa, autoria e de protagonismo do estudante.

Foi uma experiência de estágio inscrita como formação 
em devir, enquanto atuação formativa na profissão docente em 
tempos de mutações no ensino.
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Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado, 
intitulada Narrativas (auto)biográficas e conhecimentos 
geográficos: histórias de vida de alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, que objetivava compreender como as histórias 
de vida de estudantes da EJA produzem conhecimentos geo-
gráficos e como eles percebem esses conhecimentos. Nele, pre-
tendo apresentar a EJA como uma modalidade estratégica para o 
desenvolvimento da pessoa humana e sua inserção na sociedade 
do trabalho, bem como o ensino da Geografia enquanto uma 
área do conhecimento que pode contribuir muito para isso.

É certo que, além de ser estratégica, a EJA como parte inte-
grante da educação geral, se configura como um direito humano 
fundamental, por isso seu fortalecimento visa a uma reparação 
histórica no cumprimento do direito básico à educação.

Baseando-me nos documentos oficiais e em alguns autores 
que trabalham pesquisando e divulgando informações relevantes 
sobre a EJA no Brasil, apresento, como meio para ampliar as 
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discussões e reflexões que se seguirão, o conceito e algumas 
características da EJA e como se desenvolve (ou é para se 
desenvolver) o ensino de Geografia nessa modalidade da 
Educação Básica.

Espero que este trabalho contribua para fomentar os deba-
tes e reflexões sobre a importância da EJA e do ensino da 
Geografia para EJA no Brasil.

Fundamentação teórica sobre a EJA

Reconhecendo que a educação é um bem social e que seu 
maior princípio é o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para 
o trabalho (art. 205 da CF 1988; art. 2o da LDBEN no 9.394/96) e 
sabendo que a EJA é uma modalidade estratégica para que todas 
as pessoas consigam cumprir esse princípio, destaco que ela 
possui função reparadora, equalizadora e qualificadora e que 
uma é complementar à outra.

Segundo a Constituição Federal (art. 208), a LBDEN no 
9.394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
(BRASIL, 2001), a EJA é uma modalidade da Educação Básica 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou não a concluíram 
na idade própria. Considerando esse direito das pessoas jovens 
e adultas que não concluíram a Educação Básica, o Estado tem o 
dever de ofertar o ensino escolar noturno tanto regular quanto 
da EJA, adequando-o às condições do educando, e garantindo 
aos que forem trabalhadores as condições para o acesso e per-
manência na escola (LBDEN no 9.394/96).

De acordo com Almeida e Corso (2015) e Freire (1996), o 
adulto é um ser em constante transformação, logo, inacabado. Por 
isso precisa ter garantido seu direito à educação e que esta se esta-
beleça ao longo da vida. Nesse sentido, a formação educativa desse 
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público tão múltiplo não ocorre apenas nos espaços educativos 
escolares, mas também em espaços não escolares, como associa-
ções, movimentos sociais, sindicatos, igrejas e outros.

Considero a educação como processo histórico e dialético 
de construção dos homens e mulheres e do conhecimento sobre 
si, sobre o outro e sobre o espaço. Nesse processo permanente 
da educação, no qual a condição e as relações humanas são ele-
mentos centrais, me assento na referência de Freire, o qual diz:

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, 
que se funda a educação como processo perma-
nente. Mulheres e homens se tornaram educá-
veis na medida em que se reconheceram 
inacabados. Não foi a educação que fez mulheres 
e homens educáveis, mas a consciência de sua 
inconclusão é que gerou sua educabilidade.  
É também na inconclusão de que nos tornamos 
conscientes e que nos inserta no movimento per-
manente de procura que se alicerça a esperança 
(FREIRE, 1996, p. 24).

Ainda, segundo Freire (1996), a consciência da inconclusão 
do ser humano é o que permite a constante busca por conheci-
mento e pela educação. É importante destacar, porém, que a edu-
cação é um ato político e como tal não é neutro. É esse um ato que 
permite aos homens e mulheres intervir e transformar o espaço e 
sua realidade, posicionando-se em relação ao mundo. Assim, 
estamos diante de uma escolha política, pois a educação é um ele-
mento central para o desenvolvimento das pessoas e do país, e 
como tal proporciona condições para refletir sobre a realidade 
social, transformando a consciência e influenciando as decisões.

De acordo com as DCNs, constantes no Parecer CNE/CEB 
nº 11 de 2000, a EJA representa uma dívida social não reparada 
para com os que não tiveram acesso ao domínio da escrita e da 
leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido 
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a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 
elevação de obras públicas. Ser privado desse acesso é, de fato, a 
perda de um instrumento imprescindível para uma presença 
significativa na convivência social contemporânea.

Também é importante destacar, conforme o mesmo pare-
cer, que os trabalhadores iletrados, mesmo com múltiplos 
conhecimentos e habilidades, não se encontram em igualdade 
de condições para o desenvolvimento pleno da sua cidadania. 
Isso porque, na sociedade grafocêntrica onde estão inseridos, 
leitura e escrita são as formas educacionais privilegiadas. Assim, 
de acordo com o Parecer nº 11 CNE/CEB (BRASIL, 2000), fazer 
a reparação dessa realidade, que é uma dívida inscrita em nossa 
história social, é um imperativo e um dos fins da EJA porque 
reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade.

Concordando com tal pensamento, destaco que os profes-
sores dessa modalidade podem exercer papel de destaque por 
meio do processo de construção de alternativas metodológicas 
que integrem os conhecimentos práticos com os teóricos de 
forma a proporcionar compartilhamento de conhecimentos e 
(re)construção de saberes. O segundo destaque é a necessidade 
de ampliação de dispositivos legais, investimentos públicos e 
qualificação de profissionais que atuam e para atuarem na EJA, 
assumindo, com isso, o compromisso de contribuir para a igual-
dade de oportunidades por meio da justiça social.

Para a concretização dessa justiça social, é fundamental 
reconhecer a EJA como bem social universal que possui funções 
específicas e fundamentais para o desenvolvimento da pessoa 
humana, e, concomitantemente, para o desenvolvimento social 
e econômico do país, conforme a finalidade da educação nacio-
nal, expressa no início deste tópico.
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As funções da EJA, durante seu processo educativo, con-
forme constam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000 e 
Resolução CNE/CEB 1/2000), são:

Reparadora: significa não só a entrada no circuito dos 
direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a 
uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento 
daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano.

Equalizadora: vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos 
outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, apo-
sentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional 
dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência 
ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de perma-
nência ou outras condições adversas, deve ser saudada como 
reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, 
possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do tra-
balho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos 
canais de participação.

Qualificadora: mais do que uma função permanente da 
EJA, ela é o próprio sentido dessa modalidade. Ela tem como 
base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de 
desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 
escolares ou não escolares.

Em outras palavras, é preciso reparar, ou ao menos mini-
mizar, por meio das condições para o acesso e permanência na 
escola, as sequelas educacionais (e socioeconômico-culturais) 
daquelas pessoas que não tiveram possibilidades, por motivos 
diversos, de concluir sua Educação Básica. Também é preciso 
equalizar, como reparação corretiva, as possibilidades para que 
todos tenham as mesmas condições de ocupar os diversos espa-
ços sociais, por meio de uma educação que qualifique os 
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educandos da EJA para que exerçam sua plena cidadania e este-
jam qualificados para as exigências do atual mundo do 
trabalho.

Diante disso, e tendo a certeza de que a Geografia pode 
colaborar para a formação cidadã e pode proporcionar condi-
ções para que os estudantes compreendam seu espaço-mundo, 
discorro a seguir sobre a metodologia para escrita deste traba-
lho, e especialmente, sobre a importância do ensino de Geografia 
para a EJA.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho, dediquei especial 
atenção para o resgate bibliográfico, destacando e apresentando 
as legislações específicas que regulam e normatizam a EJA, bem 
como me utilizando das bases conceituais e discussões presentes 
nos textos de alguns autores que estudam e divulgam informa-
ções sobre a EJA e sobre o ensino de Geografia na/para a EJA.

Resultados e discussões sobre o ensino de 
Geografia para a EJA

Ao pesquisar sobre o ensino da Geografia para estudantes 
jovens e adultos, posso afirmar que sua aplicação prática, isto é, 
de forma sistemática no ambiente escolar, só ocorre após as 
legislações educacionais que, iniciadas na Era Vargas, se segui-
ram. Isso porque, só depois de se criarem um currículo e a dis-
ciplina escolar de Geografia, os conteúdos curriculares dessa 
ciência passaram a ser abordados nas escolas, com prioridades 
distintas entre o público infanto-juvenil e o público adulto.

Não há como negar, porém, que os jovens e adultos, sejam 
eles letrados ou não, sempre tiveram algum tipo de conheci-
mento espacial, logo, noções geográficas. Essa afirmativa está 
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reiterada em vários documentos oficiais sobre a EJA, como na 
proposta curricular para o primeiro segmento da EJA, do MEC, 
que expressa:

Jovens e adultos com pouca ou nenhuma escola-
ridade anterior detêm uma grande quantidade 
de conhecimentos sobre fenômenos naturais e 
sobre a dinâmica social, econômica, política e 
cultural do mundo contemporâneo. Elaboraram 
esses conhecimentos ao longo de suas experiên-
cias de vida e trabalho, tendo já desenvolvido 
estratégias que orientam suas condutas e hipóte-
ses interpretativas relacionadas aos mais diferen-
tes aspectos da realidade. Suas vivências são 
também enriquecidas continuamente pelos 
meios de comunicação de massa, que tornam 
acessíveis uma infinidade de informações sobre 
fatos não imediatos à sua experiência. Com o 
acesso a novas informações e vivenciando novas 
experiências, os jovens e adultos podem ir cons-
tantemente modificando a compreensão que têm 
do mundo à sua volta (BRASIL, 2001, p. 167).

É importante destacar que, embora reconheça os muitos 
conhecimentos espaciais que essas pessoas construíram ao longo 
da vida, isso não significa que essas pessoas possuem domínio 
da Educação Geográfica, pois tal é uma área do conhecimento 
científico que envolve questões políticas, além de habilidades e 
competências específicas da ciência chamada Geografia. Assim, 
me aproprio de Pereira (1999, p. 28), quando expressa que

a Geografia é incluída nos currículos por razões 
geopolíticas enquanto não só marca a naturali-
dade do homem no espaço, mas também sus-
tenta que o homem só é humano porque está 
incluído num espaço politizado, nacional.

Entendendo que a função do ensino da Geografia Escolar é 
proporcionar condições para que seus estudantes compreendam 
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seu espaço-mundo, o qual está em pleno processo de complexifi-
cação no tempo; o ensino de Geografia para a EJA pode ser um 
importante instrumento capaz de proporcionar essa compreen-
são ao associar os saberes teóricos com os saberes práticos e cris-
talizados dos educandos jovens e adultos, proporcionando assim 
uma aprendizagem potencialmente significativa.

De acordo com a função do ensino da Geografia, acima 
mencionada, e concordando que os processos de ensinar e 
aprender se interligam, concordo com Freire (1996, p. 26), 
quando diz:

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 
aprendendo socialmente que, historicamente, 
mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar.

Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo 
dos tempos mulheres e homens perceberam que 
era possível – depois, preciso – trabalhar manei-
ras, caminhos, métodos de ensinar.

Nesse sentido, é importante destacar que, para a Geografia 
ter significado prático ao ser ensinada, ela precisa proporcionar 
condições para o educando da EJA estabelecer relações entre o 
conteúdo ou objeto estudado e seu espaço vivido. Nesse processo, 
o professor deve ser o condutor que orquestra as atividades esco-
lhidas por ele e pelos alunos, a fim de que se estabeleçam durante 
as aulas estratégias metodológicas que proporcionem a análise e a 
discussão sobre conteúdos e objetos estudados, de tal forma que o 
conhecimento seja uma construção multiescalar que, partindo da 
escola, abarque o bairro, a cidade, o país e o mundo.

Resende (1986), ao tratar sobre que Geografia queremos 
ensinar na EJA, diz sentir que ela (a Geografia ensinada) não 
traduz a verdade do espaço e isso é provado no dia a dia das salas 
de aula da EJA espalhadas pelo Brasil. Para a autora,
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Muitas vezes nos autocriticamos porque os alu-
nos desvalorizam a Geografia que recebem, 
como se o problema fosse de competência ou 
incompetência individual de cada professor.

Quase sempre nos martirizamos porque os alu-
nos desvalorizam a Geografia que recebem, 
como se o problema do aluno fosse antes de mais 
nada psicológico.

Abrimos cada novo livro didático com a avidez 
de quem espera da “disposição da matéria” e da 
“motivação visual” a milagrosa capacidade de 
interessar o aluno, roubando um pouquinho de 
seu tempo às demais disciplinas.

Acolhemos cada nova técnica de ensinar como 
um doente desenganado pelos médicos experi-
menta as rezas, as romarias, as promessas, as 
ervas mais esdrúxulas e misteriosas (RESENDE, 
1986, p. 39).

A autora acima reflete sua prática e escreve seu texto na 
década de 1980, em Minas Gerais, mas a contemporaneidade de 
seu texto é inegável. Mesmo que na época de sua pesquisa não 
existisse um corpo de legislações específicas para o ensino de 
Geografia na EJA como atualmente há, a autora tem uma clareza 
inconteste sobre o problema do ensino da Geografia que não 
traduz a realidade do espaço. Segundo ela, “é preciso colocar o 
dedo na ferida”, é preciso refletir sobre a Geografia que ensina-
mos e a que queremos ensinar.

Para a professora Maria Lúcia Rodrigues, que apresenta a 
obra de Resende, nos relatos de vida dos alunos fica evidenciado 
que o ensino de Geografia que a escola se propõe a ensinar, por 
não trabalhar partindo da realidade vivida do aluno, e por ser 
aplicada de forma fragmentada, resulta no desinteresse dos mes-
mos por essa disciplina.
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Refletindo sobre os resultados divulgados na obra de 
Resende (1986), acerca da Geografia do aluno trabalhador, que 
segundo ela é fragmentada e desestimulante, e considerando 
uma entrevista de história de vida feita com um colaborador da 
pesquisa de mestrado, chamado Paulo, um trecho merece desta-
que por corroborar os resultados da obra citada. Segundo a nar-
rativa de Paulo:

Com relação aos professores, por exemplo: 
Geografia. É uma matéria tão interessante, acho 
que se perguntasse em uma turma de 10 alunos 
qual sua matéria preferida 6 ou mais dirão 
Geografia. Acho interessante demais... Mas con-
siderando os professores, nenhum professor, de 
nenhuma matéria, nem lá em Patos, nem aqui de 
João Pessoa, eles não faziam... não mostravam a 
beleza do conhecimento (Paulo, 2019).

Antes de prosseguir, reflitamos: como é possível cumprir 
com a função do ensino de Geografia sem encantar o educando 
para a beleza do conhecimento? O resultado da prática docente 
acima relatada, somado a tantos outros fatores das mais diversas 
ordens, foi o abandono do aluno Paulo do ensino regular, e cer-
tamente isso colabora para que tantos outros estudantes do 
ensino regular ou da EJA evadam da escola.

Considerando que ainda hoje existem profissionais que 
atuam ministrando aulas de Geografia tal como observado por 
Resende durante sua pesquisa em 1986, e por Paulo durante sua 
trajetória de escolarização, e acreditando na potencialidade do 
ensino de Geografia pautado em metodologias dialógicas cons-
truídas coletivamente entre professor e aluno, compreendo que 
pensar a investigação científica no campo da Educação 
Geográfica por meio da metodologia (auto)biográfica pode 
revelar os múltiplos saberes e práticas geoespaciais, potenciali-
zando assim o aprendizado coletivo.
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Estou dizendo, com isso, que a pesquisa científica no 
campo da Educação Geográfica não pode desconsiderar os sabe-
res construídos ao longo da vida, tanto do professor, quanto dos 
alunos; por isso, pesquisa e vida devem estar intimamente arti-
culadas, movendo e (re)construindo saberes.

Considerações finais

Ensinar Geografia na EJA é desafio e possibilidades. Isso 
porque os estudantes dessa modalidade possuem histórias de 
vida carregadas de saberes espaciais e também conhecimentos 
geográficos construídos nas experiências individuais e coletivas, 
tanto no ambiente escolar como no não escolar.

Considerando essa afirmativa como realidade, o professor 
de Geografia deve atuar como mediador, agindo de tal forma 
que proporcione condições para que os alunos da EJA apren-
dam a analisar o cotidiano geograficamente e construir uma 
consciência espacial dos fatos e fenômenos, das relações sociais, 
culturais e políticas, a partir do senso comum, de conhecimen-
tos socialmente produzidos, dos saberes de pessoas ou grupos 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
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