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Resumo: O estudo aqui sistematizado apresenta uma explicação para os problemas 

presentes no processo de ensino-aprendizagem do ensino escolar de geografia. 

A pesquisa bibliográfica abrangeu a produção educacional acerca das Reformas 

sugeridas pelo sistema nacional; a produção referente às propostas pedagógicas e 

curriculares sugeridas pelos sistemas estaduais de ensino; e a produção, considerada 

clássica para a geografia brasileira, concernente ao período de institucionalização do ensino 

de geografia – fins do século XIX e decorrer do século XX. 

Esta análise, somada à pesquisa realizada junto aos professores (questionários e 

entrevistas abertas – 1999-2000), possibilitou uma interpretação para os problemas 

encontrados com o ensino dessa disciplina escolar. 

A realização da análise bibliográfica e a pesquisa realizada junto aos professores, 

evidenciaram que, partindo do conhecimento pedagógico, os problemas resultam da não 

vinculação direta entre o sistema de ensino e a realidade brasileira. E no que diz respeito ao 

conhecimento da geografia, os problemas encontrados resultam, entre outras coisas, da 

ausência de pesquisas sobre as relações possíveis entre o conhecimento didático e a 

utilização dos instrumentais técnicos acumulados pela área. 

Introdução 

                                                 
1 UFPA. omnialigia@yahoo. com.br com.br 
2 UFPA. rosivannilander@yahoo.com.br 
3 UFPA. alinkesy@yahoo.com.br 
4 UERJ. enilsonvenancio@bol.com.br 
5 UERJ. geoximbiu@ig.com.br 
6 UFPA. ffrancogeo@bol.com.br 
7 UFPA. holandacardim@ig.com.br 
8 UFPA. vicopao@hotmail.com 
9 UFPA. luissadeck_w@yahoo.com.br 

 12319



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Nossas primeiras preocupações, que levariam a futuras reflexões acerca do ensino 

de geografia, ocorrerem ainda enquanto discentes dos cursos de formação de professores 

em geografia, neste período a comunidade geográfica brasileira discuti as possibilidades de 

mudanças na geografia nacional, imprimindo-lhe uma leitura marcadamente social, sobre a 

realidade então vigente. 

Tais preocupações, relacionadas ao papel da geografia na sociedade brasileira, 

estende-se assim para seu ensino, cujas principais características estariam marcadas por 

abordagens que, segundo críticas presentes na variada produção que analisa a prática 

dessa disciplina escolar, seriam insuficientes para o processo de ensino-aprendizagem. 

Em decorrência desse quadro, a formação de professores em geografia fornecida é 

permeada pelas críticas, praticamente sempre negativas, dirigidas à atuação dos geógrafos 

e à prática de ensino dessa disciplina escolar.   

Na literatura especializada e no debate acadêmico, essas críticas dirigem-se à 

dicotomia que se diz existir nas abordagens e análises realizadas pela geografia e apontam 

deficiências nas leituras, que ora privilegiam os aspectos humanos, ora os aspectos físicos. 

Em meio a esses embates, que recebemos duas habilitações: a licenciatura que 

habilita para o magistério, e o bacharelado, que habilita para o trabalho técnico-profissional. 

A formação recebida no bacharelado nos permiti o contato com os instrumentos técnicos 

acumulados historicamente pela área, principalmente daqueles utilizados pela Geografia 

Física; enquanto que a formação oferecida na licenciatura nos fornece o conhecimento 

pedagógico. 

Esses enfrentamentos entre abordagens que nos permite leituras diferenciadas 

sobre a realidade brasileira, sendo que, irão nos acompanhar durante a nossa atuação no 

ensino fundamental e médio. 

Durante nossa experiência escolar através dos Estágios de Pratica de Ensino em 

Geografia, desenvolvida ao longo do ano de 2002 e 2003, em escolas públicas e 

particulares, podemos observar que a nossa experiência enquanto professores em formação 

para atuamos no ensino fundamental e médio, nos proporcionou ler e ouvir manifestações e 

muitas das críticas acima mencionadas e dirigidas a essa prática: dicotomia humano/físico 

nos assuntos abordados em sala de aula; inadequação das atividades realizadas em seu 

interior; conhecimento pedagógico e didático insuficientes; além dos problemas encontrados 

com a estrutura disponível na escola, como a falta de apoio pedagógico, didático e 

institucional. 

Neste sentido os cursos de formação continuada oferecidos aos professores de 

Geografia deveriam buscar resolver os problemas relacionados a formação teórica 
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específica da área, pois acredita-se que o desconhecimento sobre a história da Geografia e 

resultado de uma abordagem que não consegue imprimir sentido aos conteúdos 

trabalhados, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. 

Nossa atuação no ensino fundamental e médio, enquanto estagiários possibilitou-nos 

presenciar algumas experiências (e mesmo fazer parte delas em alguns momentos 

singulares da vida escolar) que começaram a colocar em questão as críticas então 

habitualmente dirigidas para a prática escolar dessa disciplina, centrada principalmente na 

formação deficiente dos professores. 

As questões que nos colocaram em dúvida a pertinência das críticas dirigidas à 

prática dos professores passavam pela observação de que nem mesmo os profissionais que 

haviam recebido a formação oferecida pela licenciatura e pelo bacharelado, como é possível 

em algumas universidades e faculdades, conseguiam responder aos problemas encontrados 

com o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Embora nossa experiência tenha sido limitada apenas ao Estágio curricular 

obrigatório, foi possível percebemos, por meio de análises de outras realidades, a 

ocorrência do mesmo quadro. 

Verificávamos, no entanto, que o profissional que havia recebido a formação do 

bacharelado reagia mais rapidamente aos problemas encontrados em sala de aula, pois 

lançava mão do conhecimento técnico da área para a elaboração das atividades didáticas, 

embora lhe faltasse o conhecimento pedagógico e didático, necessários para a atuação no 

magistério, o que também implicava em problemas com o processo de ensino-

aprendizagem. 

Essa deficiência sobre o conhecimento pedagógico e didático resultava nas inúmeras 

inadequações encontradas nas atividades de sala de aula, como por exemplo, a adoção de 

métodos de ensino convencionais (aula expositiva, temas abstratos). 

O conhecimento adquirido com a formação no bacharelado atingia melhores 

resultados nas salas de aula quando o diálogo com o conhecimento didático era deflagrado 

no interior de alguma experiência, em períodos comumente restritos aos de implementação 

das propostas curriculares ou, ainda, quando, por iniciativa própria, os professores 

conseguiam formar grupos de interesses afins. 

Ao fazermos parte de grupos como estes, foi possível observar que aqueles 

professores que buscavam autonomia em relação à sua prática questionavam as propostas 

curriculares sugeridas e implementavam outras propostas diferenciadas em conteúdos, 

temas, processos didáticos, dentre outras atividades, tentando tornar viável e produtivo o 

seu trabalho em sala de aula. 
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Essa prática era característica de professores que já atuavam a algum tempo no 

magistério, que dispunham de alguma formação teórica e que haviam superado o 

preconceito existente no ambiente de trabalho escolar em relação ao conhecimento 

pedagógico e didático necessário para sua atuação, estabelecendo estreito diálogo com os 

professores que atuam de 1a a 4ª séries do ensino fundamental e médio. 

Esses professores trabalhavam integrados com outras áreas do currículo escolar: os 

conteúdos que propunham buscavam propiciar esse tipo de trabalho e experiência. 

Em paralelo à nossa experiência, aconteciam os cursos de formação em serviço 

oferecidos aos professores nos momentos de implementação das propostas curriculares, 

trazendo as novidades necessárias para o ambiente escolar, mais precisamente para a 

prática desenvolvida por essa disciplina. 

À nossa experiência escolar soma-se a experiência como professores em formação 

durante a implementação de propostas pedagógicas e curriculares, trabalhando com a 

formação e capacitação de professores dos três segmentos de ensino: escolas estaduais, 

municipais, e particulares. 

Estes cursos de formação continuada, em que o principal objetivo era a preparação 

dos professores, expressavam momentos críticos do sistema de ensino. Nestes acirravam-

se as críticas às práticas desenvolvidas pelos professores, à infra-estrutura presente na 

escola e, via de regra, concluía-se o trabalho com a apresentação e sugestão de outras 

propostas. 

A prática dos professores, analisada no interior de cursos de formação não está 

isenta de críticas. No entanto, a experiência realizada durante os estágios curriculares dos 

cursos de formação, também não isenta a formação oferecida aos professores. 

Foi possível percebemos que muito mais do que auxiliar os professores, eles 

descartavam suas experiências, em nome da implementação de outra proposta curricular. 

Esse embate entre as experiências realizadas nas escolas por alguns professores, e 

as experiências sugeridas nos cursos de formação, foi permitindo outras possibilidades de 

compreensão dos problemas envolvendo o processo de ensino aprendizagem. 

Estava sendo possível reconhecer, ainda, uma série de experiências didáticas 

sugeridas para as atividades de sala de aula que não constituíam nenhuma novidade para o 

ambiente escolar. Essas experiências deslocavam-se de reforma-em-reforma, sempre com 

roupagens novas. 
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Reconhecer a recorrência dessas experiências, tanto para os professores que 

atuavam no ensino fundamental e médio, quanto para os professores que coordenavam a 

implementação das propostas curriculares não chegou a resultar em prática reflexiva 

significativa, senão em um debate que permanece até os dias atuais no sistema de ensino. 

Debate este, que evidencia não apenas os conflitos do ensino de geografia 

propriamente dito, como também as forças políticas antagônicas que sempre fizeram parte 

da organização do sistema de ensino brasileiro. 

Neste contexto e buscando explicações para os problemas que envolvem o processo 

de ensino-aprendizagem dessa disciplina escolar, cuja principal característica notada por 

nós em nossa prática diária, é a da distinção entre as esferas pedagógicas e didáticas, que 

nos propusemos à realização desta pesquisa, elegendo para a interlocução a respeito da 

questão seus maiores interessados: os professores de geografia que atuam no ensino 

fundamental e médio. 

Geografia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 

As propostas de ensino da geografia contidas em diferentes referenciais para o 

ensino da área valorizam os aspectos que a disciplina oferece para compreensão e 

intervenção na realidade social. Ou seja, por meio dos estudos geográficos os alunos 

podem aprender, compreender e explicar como diferentes sociedades interagem com a 

natureza na construção do espaço, as singularidades dos lugares em que vivem, o que 

diferencia ou aproxima os lugares, a leitura das paisagens e, assim, adquirirem uma 

consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que se estabelecem. 

Para que um ensino permita aos alunos acesso aos conhecimentos das múltiplas 

relações de um lugar com outros lugares, próximos ou distantes no tempo e no espaço e 

que, ao mesmo tempo, permita construir e reconstruir reflexões quanto às relações do 

presente com o passado, buscando uma leitura pluralista do mundo é fundamental que a 

formação do professor possa se conduzir por um caminho semelhante: onde o pluralismo 

temático, de idéias, abordagens e concepções da geografia possam ser os fundamentos de 

sua formação. 

O ensino de geografia favorece a formação de cidadãos responsáveis, críticos, 

atuantes e comprometidos com o presente e o futuro. Por meio da aprendizagem de 

conteúdos conceituais, do desenvolvimento de habilidades e atitudes, o estudo da geografia, 

ao tratar das características sociais, culturais e naturais do lugar onde se vive, comparando 

com outros, da discussão e reflexão sobre os valores individuais e sociais, das práticas 

cotidianas, se propõe a construir e reconstruir valores importantes para a vida em 

sociedade. Neste sentido, também, a formação do professor deve permitir o pleno 
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desenvolvimento das competências necessárias para tratar dos estudos da identidade, do 

sentimento mais abrangente de nação brasileira, valorizando aspectos sócio-ambientais que 

caracterizam o patrimônio cultural e ambiental do território nacional, valorização da sócio-

diversidade e das diferentes percepções e relações com o espaço. 

Favorece, também, a construção de noções de espaço geográfico, paisagem, 

território, lugar, que sintetizam aspectos da organização espacial e possibilitam a 

interpretação de fenômenos complexos e envolvem diferentes abordagens teóricas e 

metodológicas do saber geográfico. 

O estudo da geografia deve, também, favorecer a aprendizagem de procedimentos 

de pesquisa, análise de diferentes fontes de informação geográficas, comparação, 

interpretação, organização de conhecimentos escolares, apresentação de produtos de 

estudo. Assim como em todas as áreas de conhecimento, é fundamental que a formação do 

professor seja pautada por conhecimento plural, aberto, mas assentado em reflexões 

teóricas que, para fazê-lo, o professor necessita de uma formação consistente, critica e 

igualmente comprometida com as aprendizagens dos seus alunos. 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Referenciais Curriculares para a Educação 

Infantil foram definidos alguns objetivos que devem nortear, também, a formação dos 

professores: 

 Conhecer, inter-relacionar e compreender a organização do espaço geográfico e o 

funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o 

papel da sociedade em sua construção e na produção do território da paisagem e do 

lugar; 

 Identificar e avaliar as ações humanas em sociedade e suas conseqüências em 

diferentes espaços e tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem uma 

participação propositiva e reativa nas questões sócio-ambientais; 

 Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos 

estudados em suas dinâmicas e interações; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os 

avanços técnicos e tecnológicos e as transformações sócio-culturais são conquistas 

decorrentes de conflitos, acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres 

humanos e, dentro de suas possibilidades, empenharem-se em democratizá-las; 

 Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da geografia para compreender 

o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, 

identificando suas relações, problemas e contradições; 

 12324 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Fazer leitura de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço 

geográfico e as diferentes paisagens; 

 Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos; 

 Valorizar o patrimônio sócio-cultural e respeitar a sócio-diversidade, reconhecendo-a 

como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da 

democracia; 

Demandas para a formação inicial de professores e definição de objetivos 

 Nos Cursos Normais Superiores, os objetivos de um curso de geografia, articulado 

com o de sua didática específica, devem possibilitar ao professor em formação: 

 Aprofundar e ampliar seu conhecimento geográfico, especialmente em relação a 

abordagens teóricas e metodológicas, conceitos e procedimentos com os quais vai 

trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Conhecer e refletir sobre aspectos que caracterizam o debate científico da área de 

geografia, assim como as bases introdutórias da história do pensamento geográfico. 

 Identificar as principais tendências da pesquisa no ensino de geografia. 

 Conhecer, pelo estudo das tendências teóricas, os fundamentos geográficos e 

educacionais do ensino da área, discutindo a relação entre ensino e aprendizagem 

através das mudanças e permanências. 

 Conhecer e dominar alguns conceitos geográficos, entre eles o de espaço 

geográfico, paisagem, território e lugar, para compreender a especificidade da 

disciplina e, também, para propor situações de aprendizagem aos alunos. 

 Conhecer e distinguir as principais características das orientações curriculares para o 

ensino de geografia elaboradas nas últimas décadas. 

 Identificar temas a serem ensinados, uma vez que os temas variam e se renovam de 

acordo com a problemática social de cada época e de cada sociedade. 

 Analisar diferentes fontes documentais utilizadas em geografia e ampliar seus 

conhecimentos sobre linguagens, tais como: a linguagem cartográfica, e demais 

imagens do mundo em que vivemos. 

 Analisar problemáticas sócio-ambientais do mundo contemporâneo, relacionando-as 

com as abordagens e enfoques da geografia. 

 Dominar metodologias de ensino e aprendizagem desenvolvendo competências 

didáticas do estudo da área. 

 Analisar concepções de avaliação no ensino de geografia para fazer escolhas 

adequadas e coerentes com as aprendizagens que pretende promover. 
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 Conteúdos essenciais 

Para a consecução de tais objetivos, alguns conteúdos se destacam como 

essenciais: 

 Fundamentos teóricos da geografia: a questão social e a natureza no campo da 
geografia 
 A história do pensamento geográfico. 

 A geografia como ciência e tendências atuais 

 Geografia brasileira como conhecimento escolar; a geografia no ensino. 

 Metodologias de ensino de geografia presentes na história da educação brasileira 

 Os currículos de geografia e as abordagens geográficas 

 Os livros didáticos de geografia na trajetória das diferentes concepções geográficas 

 As linguagens geográficas: as imagens e a representação do mundo na história do 

pensamento geográfico 

 O saber geográfico 
 Geografia e questão ambiental 

 Espaço geográfico e suas múltiplas paisagens. 

 Espaço e tempo: informação, comunicação e interação. 

 Lugar e a paisagem 

 Concepções e pluralidade cultural nas abordagens da geografia Cultural 

 Formação sócio- espacial: a relação urbano e rural 

 Componentes da natureza na paisagem geográfica: dinâmica e interações 

 Paisagens brasileiras: urbano e rural 

 As técnicas como construtoras do espaço. 

A geografia e o ensino 

 Saber geográfico e sua relação com o saber geográfico escolar 

 Saber geográfico escolar e os objetivos educacionais 

 Saber escolar - uma construção coletiva 

 Os alunos e a aprendizagem de conteúdos geográficos 

 As políticas públicas educacionais 

Metodologias de ensino da geografia 

 Construção de projetos de estudo 

 Análise dos materiais e recursos didáticos utilizados na área de geografia. 

 A leitura da paisagem: instrumental teórico e metodológico 

 Linguagens da representação geográfica: o estudo da cartografia 
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 Estudo do meio e os trabalhos interdisciplinares 

 Orientações didáticas para ensino da área de geografia 

A Geografia no ensino fundamental e médio: uma reflexão sobre a didática dos 
docentes 

A busca pela melhoria da qualidade do ensino deve ser uma constante na vida dos 

educadores. Partindo desta concepção, entende-se que repensar a ação docente é um 

desafio cotidiano, principalmente quando se almeja formar um aluno cidadão, consciente, 

crítico, ético, criativo e atuante na sociedade em que vive. Esse desafio se intensifica diante 

das rápidas e profundas transformações nos mais variados setores da vida contemporânea, 

acentuadas com a Terceira Revolução Técnico-Científica, acelerando a produção e 

disseminação de novos produtos e informações. 

Neste sentido, a docência, por excelência, é uma atividade profissional de alta 

responsabilidade técnica, política e social, pressupondo-se, portanto, que a formação do 

educador requer compromisso e competência. 

É sabido, todavia, que o cenário educacional denuncia, insistentemente, dicotomias 

existentes na prática educativa, as quais comprometem e, não raro, profundamente, o 

alcance dos objetivos mais amplos da educação, especialmente quando se deseja uma 

educação para a formação do sujeito consciente no exercício de sua cidadania, almejando a 

transformação qualitativa da sociedade em que vive. 

Deste modo, constitui-se fato observável e não raramente freqüente, a denúncia de 

que os cursos de licenciatura não incluem satisfatoriamente, entre seus elementos de 

estudo, os problemas das escolas públicas do ensino fundamental e médio, ou seja, a 

relação ensino e pesquisa nem sempre privilegia a relação teoria e prática. Isto significa que 

o confronto entre a realidade e a consciência, entre o mundo e a percepção do mundo, entre 

o quê, o como e o por quê ensinar, entre o agir e o pensar, não se dá de maneira 

permanente, não configurando a verdadeira práxis humana reflexiva - crítica, analítica, 

avaliativa (PERRENOUD: 1999). 

Nesse mesmo caminho, CASTELLAR acrescenta: 

A prática educativa remete, freqüentemente, ao processo 

ensino-aprendizagem, que se reporta, sobretudo, à ação 

didática. A esse respeito, questionamos: Será que os 

professores dominam a prática e o conhecimento 

especializado com relação à educação e ao ensino? Em 

termos gerais, a resposta é não (1999: 48). 
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Reportando-se, assim, à relação entre conhecimento específico e conhecimento 

pedagógico, buscamos em PERRENOUD, ao considerar a precariedade da formação 

profissional do professor, a confirmação de que: 

Sem pretender que a formação acadêmica dos 

professores seja perfeita, reconheçamos, entretanto, que 

deixa menos a desejar que a formação didática e 

pedagógica. O desequilíbrio é maior no ensino 

secundário e otimiza-se no ensino superior, já que uma 

parte dos professores universitários assumem este papel 

sem nenhuma formação didática (1999: 03). 

A percepção das dicotomias gera, de um lado, denúncias que, inquietando os 

educadores com vistas à procura de possíveis alternativas e/ou caminhos que conduzam à 

equalização das mesmas, e de outro, trazem à tona constatações relativas ao despreparo 

dos professores para enfrentar as exigências da escola, particularmente a pública, de ensino 

fundamental e médio, que tem como clientela a maioria desprivilegiada da população 

brasileira. Este despreparo dos professores, por sua vez, denuncia a existência de possíveis 

"fendas" nos cursos de formação de professores (Licenciaturas), já que são eles que estão 

formando estes profissionais. 

Neste sentido, foi a partir da percepção e vivência deste quadro na vida profissional 

que surgiu o problema que nos tem instigado a encontrar respostas para sua superação 

e/ou diminuição da distância entre a produção do conhecimento (Universidade) e a 

socialização do mesmo (ensino fundamental e médio). 

Acredita-se que ":.. a melhoria da qualidade da educação está vinculada, entre outras 

necessidades, à necessária construção de uma articulação permanente e profícua entre 

esses dois níveis de ensino" (COUTO e ANTUNES, 1999: 36). 

No caso específico da disciplina geografia, percebe-se que a mesma tem sido, 

caracterizada, principalmente por parte dos alunos do ensino fundamental e médio como 

uma disciplina inútil e decorativa. De acordo com PEREIRA, 

No mundo da escola, a sensação de inutilidade advém do 

senso comum e do fato de muitos professores de 

geografia não terem conseguido, ainda, desvencilhar-se 

do papel através do qual essa disciplina consagrou-se: o 

da descrição dos fenômenos, sobretudo "físicos" e 

paisagísticos. (1996: 48) 
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Tal situação demonstra que, não obstante as discussões acentuadas a partir da 

década de 1970 no Brasil, especialmente no meio acadêmico - com o surgimento da 

Geografia Crítica -, questionando-se a Geografia Clássica (Tradicional) e a Geografia 

Quantitativa, de raízes positivistas e pragmáticas, não se alcançou o desdobramento 

desejável no nível de sua aplicação no ensino, muito embora essa nova perspectiva 

ressaltasse a necessidade de se fazer uma crítica permanente, seja quanto ao propósito 

político, seja quanto ao epistemológico e metodológico da Ciência Geográfica. 

Acredita-se que a Ciência Geográfica abre caminho a partir de sua especificidade 

que é o espaço socialmente construído, para que o aluno tenha uma compreensão analítica 

sobre as variadas formas de ocupação humana, entendendo que essa variação terá como 

motivação a relação existente entre o meio ambiente no qual se insere, as relações sociais 

que se constroem e as estruturas políticas e econômicas que estão postas. 

Entretanto, o caráter politicamente neutro da Ciência Geográfica demonstra, pelo 

contrário, o seu papel eminentemente político em sua essência histórica: que é o 

comprometimento com os interesses das classes dominantes, servindo como instrumento 

ideológico de dominação e poder, contribuindo, sobremaneira, para a perpetuação da 

sociedade de classes vigente, embora, ressalte-se, que seus conhecimentos contribuam 

para a emancipação social da grande maioria, pautada na conquista e construção de uma 

sociedade com dignidade e qualidade de vida, uma vez que ela permite conhecer o espaço 

para melhor nele atuar e organizar-se. 

Acreditamos que seja justamente no aspecto político que se pode buscar subsídios 

para compreender o papel da Geografia nas escolas e, ainda, a quem servem seus 

conteúdos e sua forma de ensinar. 

LACOSTE confirma que: 

...a forma socialmente dominante da Geografia escolar e 

universitária, na medida em que ela enuncia uma 

nomenclatura e que inculca elementos de conhecimento 

enumerados sem ligação entre si (o relevo - o clima - a 

vegetação - a população...) tem o resultado não só de 

mascarar a trama política de tudo aquilo que se refere ao 

espaço, mas também de impor, implicitamente, que não é 

preciso senão memória... (1988: 32). 

Acrescenta-se, ainda, que 

A Geografia dos professores, tal como ela se manifesta 

nos manuais antes dos anos vinte, oculta já, com certeza, 
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os problemas políticos internos da nação, mas ela não 

dissimula jamais os sentimentos patrióticos que são, 

muito freqüentemente, do mais belo chauvinismo (Idem, 

1988: 57,58). 

Assim, apesar dos esforços provenientes do debate das tendências de renovação na 

Geografia, contrapondo os paradigmas da Geografia Tradicional e Quantitativa com a 

Geografia Crítica, buscando repensar as relações sociais e entre sociedade e natureza, 

procurando entendê-las sob uma visão dialética, é preciso ressaltar que a visão e prática 

clássica, pragmática e positivista não acabou, e continua ainda muito forte. Sinal de sua 

resistência é que continua como disciplina fundamental dos currículos escolares ou como 

subsídio do planejamento estatal, configurando-se como instrumento de pensamento, 

trabalho e ação de muitos profissionais. 

De acordo com o exposto, CALLAI (1999) afirma que o conteúdo da Geografia 

escolar tem sido, na atualidade, o de descrever alguns lugares e problemas, não 

conseguindo dar conta de pensar o espaço, visto que: 

Pensar o espaço supõe dar ao aluno condições de construir um instrumento tal que 

seja capaz de permitir-lhe buscar e organizar informações para refletir em cima delas. Não 

apenas para entender determinado conteúdo, mas para usá-lo como possibilidade de 

construir a sua cidadania (1999: 68). 

O que se pretende fundamentar é que tal prática da Geografia escolar, que ainda 

ocorre na atualidade, tem muito a ver com a própria historicidade da Ciência bem como da 

própria formação que se tem nas Universidades: o problema perpassa desde sua crise 

epistemológica, evidenciada na clássica divisão entre Geografia Humana e Geografia Física 

até as dicotomias entre Teoria X Prática, Conteúdo Específico X Conteúdo Pedagógico, 

Ensino X Pesquisa, Ensino Superior X Ensino Fundamental e Médio, já apontadas 

anteriormente. 

A relação do homem com a natureza com uma face de entendimento da realidade 

esteve marginalizada nas discussões travadas tanto pela geografia tradicional quanto pela 

teoricamente, inovadora geografia marxista ortodoxa. A primeira por negar a subjetividade 

do conhecimento humano partindo assim do seu cientificismo positivista. A segunda, ao 

entender como um idealismo que aliena tudo o que perpasse por uma explicação subjetiva e 

afetiva da relação sociedade-natureza. 

Parece-nos necessário, então, frente ao não raro flagrante despreparo dos 

professores para enfrentar as exigências da escola pública onde vão atuar, a seguinte 

interrogação sobre o compromisso assumido pela Universidade quanto à formação do 
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professor de Geografia: Como está representada a Geografia, enquanto ciência, no ideário e 

no fazer pedagógico dos professores dos cursos de Formação (Licenciatura em Geografia)? 

Os profissionais que estão trabalhando no Ensino Superior têm consciência do papel 

da Geografia na formação cotidiana da cidadania? Caso positivo, como eles transmitem 

essa importância para seus alunos, os quais serão os futuros professores e, por conseguinte 

os pólos difusores da mesma? Como eles promovem a socialização do conhecimento - as 

disciplinas são "gavetas" isoladas do todo da Ciência? Cada professor preocupa-se, em sua 

disciplina, com que aspectos na formação de seu aluno? Existe uma preocupação na 

formação em estar associando metodologia, conteúdo, fundamento político-social e estes ao 

ensino fundamental e médio? 

Esta preocupação quanto à formação do professor, particularmente o de Geografia, é 

pertinente porque dicotomias continuam a persistir no meio educacional, produzindo lacunas 

deficitárias e que podem corroborar para a manutenção de uma sociedade injusta, desigual 

e aviltante dos direitos mais essenciais e também porque 

Basta consultar a bibliografia sobre o ensino de 

geografia para perceber que nessa vasta quantidade de 

artigos e livros fala-se de epistemologia da geografia, 

das ideologias adjacentes a conteúdos, assim como 

das leituras da realidade a partir de diferentes 

posicionamentos políticos, mas raramente se fala sobre 

o ensino de geografia (PEREIRA, 1996:49). 

Diante do exposto, o presente texto, delimita o universo prático pedagógico dos 

professores de Geografia, visando uma reflexão didática dos docentes, partindo de 

pressupostos de como está representada a Geografia no ideário e no fazer pedagógico dos 

professores dos cursos de Licenciatura de Geografia. 

A partir desta discussão, indica-se, pois, alguns dos caminhos possíveis para a 

melhoria da qualidade do ensino de Geografia, nos níveis fundamental e médio: 

 Necessidade de formação permanente e contínua numa prática reflexiva, a qual 

permite não apenas a constante atualização e produção de novos saberes ao 

docente, como, primordialmente, que este possa refletir na, para e sobre a sua ação, 

bem como sobre a própria reflexão, conduzindo a uma postura crítica e autônoma; 

 Estreitamento das relações entre Ensino, Pesquisa e Extensão, de modo a se 

cumprir o papel fundamental da Universidade enquanto produtora e socializadora de 

conhecimentos, promovendo uma permanente, verdadeira e profícua articulação 

entre os diferentes níveis de ensino, os quais transformam-se em laboratórios de 
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discussão e construção de possibilidades, colaborando na própria 

avaliação/reformulação do curso de Licenciatura; 

 Mobilização de saberes - o que implica renovar o pensamento, não se apegando à 

rígidas fronteiras acadêmicas, e mesmo disciplinares, dentro de uma mesma área do 

conhecimento. A realidade que vivemos é multidimensional; este fato, por si só, 

exige que se faça uma mobilização de diversos saberes, não apenas os necessários 

ao ofício da docência como também o contato/troca, entre diferentes profissionais e 

áreas do conhecimento, conduzindo a uma outra forma de "ler" e "interagir" o/no 

mundo. 

Nosso intento parte das indagações feitas anteriormente, buscando contribuir para a 

reflexão sobre alternativas que visem a redução da "distância" entre a produção do 

conhecimento (Ensino Superior) e a socialização do mesmo (Ensino Fundamental e Médio), 

particularmente em relação à Ciência Geográfica, asseverando que, para o alcance de uma 

educação com qualidade requer-se responsabilidade, competência teórico-metodológica e 

política, além do compromisso social. Para tanto, é necessário buscar caminhos que 

apontem para o rompimento das dicotomias que tão perversamente continuam a se 

perpetuar no meio educacional. 

Considerações Finais 

 Há a ausência de uma política de formação de formadores, ou seja, de professores 

pesquisadores diretamente vinculados à pesquisa em diferentes metodologias de ensino de 

Geografia Escolar e Educação Geográfica. 

A consecução de uma política voltada ao objetivo proposto faria com que os 

professores vinculados aos cursos de Licenciatura em Geografia ou em Educação 

Geográfica, pudessem pensar efetivamente numa perspectiva de formação inicial e 

continuada dos profissionais docentes em Geografia, o que incluiria também os professores 

da educação superior. Concordamos com que: 

 “diante da constatação das diferenças e das especificidades que existem entre o 

conteúdo escolar e o acadêmico, propomos algumas considerações essenciais a 

uma reflexão sobre elaboração curricular. É necessário rever o currículo dos 

cursos de formação inicial para a docência, bem como incrementar a produção e 

a divulgação acadêmica das investigações que tratam do processo de 

adequação e seleção dos conteúdos e disciplinas para o ensino escolar. Esta 

seria uma forma de promover e facilitar a aproximação da produção do 

conhecimento e seu ensino escolar, o que resultaria em maior disseminação de 

artigos de divulgação em revistas para o professor da educação básica e em 
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elaboração de livros didáticos e manuais de metodologia do ensino.” 

(CARVALHO, 2000 b, p. 78). 
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