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RESUMO 

O conhecimento de temas relacionados à Guerra Fria por educadores e educandos 

faz-se importante tendo em vista a compreensão da nova ordem mundial e do novo 

panorama geopolítico com o fim da bipolaridade do poder econômico. O presente trabalho, 

analisa o conteúdo didático pedagógico de geografia no ensino médio nas escolas públicas 

do município de Juiz de Fora. A pesquisa propõe uma abordagem etnográfica para o estudo 

do tema: "O Novo Mapa do Mundo Pós Guerra Fria". GUERRA FRIA - NOVA ORDEM 

MUNDIAL - ABORDAGEM ETNOGRÁFICA - O NOVO MAPA DO MUNDO 

ABSTRACT 

WORKING WORLD SPACE GEOGRAPHY BEFORE SECOND WORLD WAR WITH 

STUDENTS OF ELEMENTARY PUBLIC SCHOOLS – JUIZ DE FORA – MG. 

  The knowledge of theme about Cold War by teachers and students become important 

for comprehension of World New Order and the New Geopolitics Landscape with the end of 

bipolarity economic power. The present paper, analysis the content didactic pedagogical of 

Geography in the elementary public schools of city council of Juiz de Fora - MG. The survey 

propose an ethnography touch to study the theme “The New World Map before Cold War”. 

COLD WAR - NEW WORLD ORDER - ETHNOGRAPHY TOUCH - NEW WORLD MAP 

O conhecimento que não é obtido através da experiência pessoal não é  

totalmente conhecimento 
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ninguém ensina nada a ninguém 

Viola Spolin 

“O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 

põe numa posição em face do mundo que não é a de quem tem nada 

a ver com ele”. (Paulo Freire, Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, p.60). 

 

“É chegado o tempo em que a nova Geografia pode ser criada, porque 

o homem começa, um pouco em toda parte, a reconhecer no espaço 

trabalhado por ele uma causa de tantos dos males que o afligem no 

mundo atual. Por isso ... somente restam ao geógrafo duas 

alternativas: `justificar a ordem existente através do ocultamento das 

reais relações sociais no espaço ou analisar essas relações, as 

contradições que elas encobrem, e as possibilidades de destruí-las´”. 

(Milton Santos, Por uma Geografia nova, p. 213 e 214). 

Ás vezes, mal se imagina o que pode passar na vida de um aluno um simples gesto 

do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força 

formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. 

“Nunca me esqueço, na história já longa de minha memória, de um desses gestos de 

professor que tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais profunda talvez 

tenha passado despercebido por ele, o professor, e que teve importante influência sobre 

mim. Estava sendo então um adolescente inseguro, vendo – me como um corpo anguloso e 

feio, percebendo – me menos capaz do que os outros, fortemente incerto de minhas 

possibilidades. Era muito mais apaziguado que bem humorado com a vida. Facilmente me 

eriçava. Qualquer consideração feita por um colega de classe já me parecia um 

chamamento à atenção de minhas fragilidades, de minhas inseguranças”. O professor 

trouxera de casa nossos trabalhos escolares e , chamando- nos um a um, devolvia – os com 

seu ajuizamento. Em certo momento me chama e, olhando e re- olhando o meu texto, sem 

dizer uma palavra, balança a cabeça numa demonstração de respeito e de consideração. O 

gesto do professor mais valeu do que a própria nota dez que ele atribui à minha redação. O 

gesto do professor me trazia uma confiança ainda obviamente desconfiada de que era 

possível trabalhar e produzir. De que era possível confiar em mim mas que seria tão errado 

confiar além dos limites quanto errado estava sendo não confiar” (FREIRE, 2002). 

Permiti-me começar esse trabalho com um texto breve mas que deixa transparece 

quão importante é o papel de um educador amigo, ativo e acima de tudo presente dentro de 
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sala de aula. Quão pode ser importante o papel desse professor na formação de caráter e 

de personalidades nos seus educandos. 

Creio que todo Educador, é um Professor, mas nem todo professor é um Educador. 

O ser professor é simples, basta que se dê aulas. No entanto não existe faculdade que 

forme Educadores, esse é um dom adquirido, por meio das suas atividades docentes – 

críticas – progressistas, praticadas ao longo de uma carreira, dedicada ao ensino. Não 

existe uma fórmula pronta A + A = 2A, mas anos de dedicação e consciência de que o 

nosso papel é de Formação. Formação de personalidade, de caráter, de Seres cívicos e 

políticos, de Seres críticos. 

A GEOGRAFIA CRÍTICA NA ESCOLA 

 Essas considerações iniciais são preocupantes. Que tipos de alunos estamos 

formando dentro das nossas escolas? Estamos sendo Educadores ou somente 

professores? 

 Partimos dessas indagações para fazer um trabalho de investigação didático - 

metodológico. A proposta foi certificar de que não estamos formando alunos críticos, 

progressistas, capazes de identificarem ao seu redor, dentro do seu próprio meio, elementos 

causais oriundos do período da Guerra Fria e do esfacelamento da ex – União Soviética. 

Certificar que o conteúdo programático da geografia para o ensino médio, esteja sendo 

apenas teórico – didático e não teórico - crítico de causa e efeito. 

 O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológicos de 

prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproxima – lo” ao máximo. Quanto 

melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha de prática em análise e maior 

comunicabilidade exerce em torno da superação de ingenuidade pela rigorosidade (FREIRE, 

2002). 

 Uma das tarefas mais importantes da prática educativo – crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou professora ensaiam a experiência profunda de assumir – se. Assumir – se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE, 2002). 

 Mas a realidade é bem diferente, o que ainda se vê encrostado nas escolas é o 

discurso bancário, o método tradicional. Alunos se queixando do caráter mnemônico e 

pouco atrativo das "lições de geografia". 
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 Podemos falar em crise na geografia? A epistemologia da geografia tradicional exibe 

suas vertentes: o lado do poder, da dominação, que tende unificar tudo com seu discurso 

"universal"; e o lado dos dominados, dos professores e alunos, que tentam suavizar ou 

enfraquecer a dominação, mas a forma freqüentemente vacilante e desconexa. 

 Sem esgotar essa questão da crise da geografia, vamos propor aspectos que são 

ordinários para a construção da geografia crítica na escola, adequada a um ensino que vise 

não a reprodução das relações de poder, mas sim uma percepção crítica, por parte do 

educando, do meio onde ele vive. 

 Uma primeira luta seria a de desmistificar o chamado "discurso competente", ou seja, 

"Não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer ocasião e 

em qualquer lugar (CHAUÍ, 1981). Esse é o discurso do poder, o discurso da autoridade, da 

hierarquia. Ele tende a colocar o alunos como receptáculos passivos do saber, e o professor 

como um transmissor do conhecimento elaborado por especialistas e selecionados pelo 

Estado, pelos "componentes técnicos da educação" que sabe melhor que o professor o que 

convém ou não a seus alunos. O professor aqui deve estar consciente de que não há de 

fato um programa oficial, isso é, arbitrariedade da burocracia da educação e que dele pode 

utilizar o programa que bem entender para a classe que quiser. Mas o ideal, de fato, seria 

ele elaborar um programa (conteúdo e atividades) adequado a realidade social e existencial 

de seus alunos, e de forma a que eles fossem co-autores do conhecimento (VESENTINI, 

1992). 

 Uma das mais recentes renovações do discurso do poder no ensino da geografia é a 

chamada Geografia da América. No entanto essa geografia apresenta problemas teóricos e 

políticos. Na perspectiva teórico-metodológica de uma geografia crítica, onde não se estuda 

a Terra, mas sim a sociedade em sua organização espacial, a construção do espaço social, 

uma Geografia da América é um contra-senso, pois o critério definidor, delimitador desse 

espaço é a divisão da superfície terrestre em continentes e oceanos. E se a geografia é uma 

ciência humana, e o espaço geográfico é um espaço social, e se as relações 

homem/natureza dependem da relação homem/homem, então o critério para se delimitar 

uma região ou espaço geográfico maior deve ser sempre o econômico, o político, o social, e 

nunca o geológico ou climático. 

 É evidente que, na perspectiva de uma escola voltada para desenvolver a criticidade 

do aluno, a troca representou um passo para trás, pois "América" começa por terra, pelos 

fusos horários, relevos, climas, vegetação, estrutura geológica, etc., e quando chega no 

estudo do homem já estamos no final do ano letivo. Além do mais, essas partes são todas 

isoladas entre si, estanques e normalmente descritivas; e mesmo a parte econômica é 

anacrônica, pois não tem cabimento estudar, por exemplo, a economia dos Estados Unidos 
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da América isolada do restante do "capitalismo central" (países desenvolvidos), ou Cuba 

desvinculada da União Soviética, ou mesmo a economia brasileira junto com a Bolívia e o 

Haiti, mas sem comparações com a África do Sul. 

 E o que fazer para evitar cair nesse caminho, que por sinal é cômodo? Pensamos 

que seja o entender a especificidade do processo educativo; que educação também é uma 

forma de lutas de classes, mas específica e diferente da fábrica ou do partido. E na 

realidade o professor nunca irá "conscientizar" ninguém, mas no máximo contribuir para que 

determinadas potencialidades do educando (a criticidade, a logicidade, a criatividade) se 

desenvolvam. Esse desenvolvimento, entretanto, não é fruto de ensinamentos do professor, 

no sentido de "ensinar a ser crítico", mas sim o resultado do aprendizado do aluno, do seu 

esforço das discussões, elaboração de atividades, leitura de textos, etc. E, principalmente, 

da relação entre o conteúdo a ser estudado e a sua vida, os seus problemas e os do mundo 

onde vive. 

 Concluindo essa parte, outro problema do ensino da geografia no ensino médio, 

principalmente na ótica de uma geografia crítica é a do material didático para uso dos 

alunos. O ideal seria o próprio professor elaborar seus textos, a partir dos conhecimentos da 

realidade de seus alunos e procurar fazer com que estes sejam co-autores do saber. 

 Todos os espaços disponíveis devem ser ocupados pelos geógrafos críticos, desde 

que surjam ou se criem oportunidades (VESENTINI, 1992). 

O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA 

Tornou –se já sobejamente conhecido o papel, exercido pela escola e pelo professor, 

de reproduzir a ideologia dominante, de incultar na consciência das novas gerações as 

idéias e os valores apropriados para o exercício da dominação social, das relações de 

poder. 

 A geografia do ensino médio tradicionalmente difunde 

uma “ideologia patriótica e nacionalista, e a partir de uma 

concepção de mundo oriunda da razão instrumental burguesa, 

especialmente 0idéias de progresso geradas pelo 

desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo, ela fornece 

uma visão descritiva dos diversos países e paisagens da 

superfície terrestre, visão esta impregnada de etnocentrismo, 

de mitologias nacional-desenvolvimentista e às vezes até de 

racismo". 

Yves Lacoste, a esse respeito, observou bem que o ensino da geografia trabalha 

pela valorização do sentimental nacional. 
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 Embora a postura de Lacoste seja correta é necessário uma ressalva: a escola – 

assim como o ensino da geografia – pode exercer um papel oposto ao que lhe é reservado 

na sociedade de classes. Apesar de discordarmos daqueles que vêem na educação uma 

panacéia para os problemas sociais, pensamos que não se deve ignorar o seu potencial 

como agente de transformações, como campo de lutas de classes, como instrumento de 

libertação, enfim. Vale recordar aqui as idéias de Gramsci sobre o papel (possível) do 

professor como intelectual orgânico do proletariado, ou mesmo as de Paulo Freire sobre a 

educação como “conscientização” ou como “prática da liberdade”. Embora o ensino seja 

socialmente determinado pela reprodução do capital e das relações de dominação, ele 

dialeticamente, pode se tornar um dos elementos – assim como o movimento operário e o 

feminista, as associações ecológicas, de moradores ou de consumidores, etc. – que 

conduzam ao fim da hegemonia do capital e à estruturação de uma sociedade alicerçada na 

autogestão, na democracia direta. 

O OBJETO 

Um historiador do século XXI que fosse inquirido a enumerar os fatos de maior 

importância política do século XX provavelmente citaria as duas guerras mundiais (1914-

1918 e 1939-1945), a Revolução Bolchevique de 1917, a quebra da bolsa de Nova Iorque 

(1929) e a queda do Muro de Berlim (1989). Este último fato talvez consista no mais 

importante e derradeiro evento político do final do século e do milênio. Sua ocorrência 

induziu ao desencadeamento de uma série de mudanças políticas, sociais, culturais e 

econômicas sem precedentes na história contemporânea, especialmente em virtude da 

velocidade em que elas aconteceram (MAGNOLI, 1998). 

 A presente trabalho denuncia e traz a tona velhas preocupações. De que 

forma está o ensino nas escolas públicas brasileiras, de que forma estão sendo formados os 

professores, ou melhor, os educadores das nossas escolas? Como os alunos estão saindo 

dessas escolas? Creio que há respostas, porém mais do que isso é preciso que façamos 

algo, coloquemos as mãos na massa pois nossos alunos estão saindo das escolas mobrais, 

alienados com a realidade. Penso, que as escolas deveriam formar (no sentido moral da 

palavra) os alunos, ensinando – os a serem críticos, ativos, militantes. 

Estamos em plena revolução cientifica e tecnológica, na era da sociedade global, e 

não se forma uma sociedade nacional alheia, independente e autônoma da sociedade 

global. (IANNI, 1997). Na medida em que se verifica a globalização, quando se dá a 

emergência e o desenvolvimento da sociedade global, nesse contexto a sociedade nacional 

muda de figura, tanto empírica como metodologicamente, tanto histórica como teoricamente 

(IANNI, 1997). 
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 A Primeira Guerra Mundial acelera o fortalecimento do Sistema Mundo: as artes 

bélicas provocam progressos na química, nas industrias mecânicas, com as fabricações em 

série, reforçam os controles do Estado sobre as sociedades e as economias. O ano de 1917 

traz um germe, em São Petersburgo, a bipolarização que marcará quatro decênios do 

século, 1947 a 1989. Os Estados Unidos emergem como grande potência mundial. A 

criação da sociedade das nações é uma tentativa, modesta, de estabelecer uma nova 

ordem política mundial. 

A grande crise dos anos 30 é mundial, e as saídas de crise se traduzem por 

protecionismo e pela retomada das economias através dos armamentos. 

A Transição assassina rumo a um segundo Sistema – Mundo 

A Segunda Guerra Mundial é fruto da acrescência de dois grandes conflitos, um na 

Europa, outro na Ásia oriental. É, mais ainda do que a Primeira, um acelerador dos 

progressos tecnológicos da busca operacional da bomba atômica, passando pela aviação e 

pelos foguetes. 

É seguida pelo desmantelamento dos Impérios europeus, cujas metrópoles são 

exauridas; o Reich alemão se desmorona num sangrento Crepúsculo dos Deuses, e o 

Japão, destruído, submete-se a lei à americana. O Império soviético se estende à Europa e 

forma-se uma zona de estados - satélites controlados pelos aparelhos dos partidos 

comunistas ligados a Moscou e ao Exercito Vermelho. Em 1945 a América é “imperial”. 

Intactas, suas industrias contribuem com 50% para a produção de um mundo onde as 

outras potências industriais são devastadas pela guerra. Sob o guarda chuvas atômico, a 

reconversão das produções orientadas pela guerra em atividades civis se faz rapidamente. 

O dólar é a única moeda de referência mundial. Ninguém contesta a escolha de Nova Iorque 

como sede das Nações Unidas, de Washington para o Fundo Monetário Internacional e o 

Banco Mundial. Só a América pode, graças ao plano Marshall, contribuir para o 

reerguimento econômico de uma Europa ocidental arruinada. (DOLLFUS, 1997) 

 O Mundo da bipolarização e dos crescimentos constantes 

 As quatro décadas do período da Guerra Fria são marcadas por fortes realidades: 

No início da década de 90, outro fato romperia com a inércia da dinâmica territorial 

do pós – segunda guerra, o Fim do Socialismo. 

 Com a queda da União Soviética não existe mais tal concorrência ideológica e o que 

se vem chamando de Globalização da Política ou de governabilidade internacional coincide 

em muito com uma das grandes tradições e objetivos da política externa americana: a 

aceitação como valor e como prática com sua concepção liberal de democracia como 
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argumenta Kissinger: “. As peculiaridades que os Estados Unidos se atribuíram ao longo da 

história resultaram em duas posturas contraditórias da política externa. A primeira, que os 

Estados Unidos melhor atendem a seus valores aperfeiçoando a democracia em casa e 

servindo assim de farol para o resto da humanidade. Segunda, a que dos valores 

americanos impõe aos EUA a obrigação de promove – los no mundo inteiro” (KISSINGER, 

1999). 

O MÉTODO 

 Ficou decidido trabalhar com alunos de escolas públicas motivados (ou seria 

desmotivado) pela alienação quando se trata de assuntos que são relacionados ao tema O 

Novo Mapa do Mundo pós Segunda Guerra Mundial, mais, mas precisamente com relação a 

Guerra Fria. 

 O objetivo no entanto não foi identificar nos alunos os que sabem ou não o que foi a 

guerra fria. Mas sim, os que identificam no mundo de hoje, inclusive no Brasil, 

conseqüências oriundas dessa “era de ouro” do breve século XX (HOBSBAWN, 1991). 

 Em seu livro "Era dos Extremos - O Breve Século XX (1914-1991), Hobsbawn dividi-

o em três partes: "A Era da Catástrofe"; "A Era de Ouro" e a terceira e última parte "O 

Desmoronamento". Ele classifica como "A Era de Ouro": Guerra Fria, Os Anos Dourados, 

Revolução Social, Revolução Cultural, O Terceiro Mundo e o Socialismo Real. No entanto 

não é o objetivo desse trabalho discutir e/ou criticar a obra de Hobsbawn. 

 Foram aplicados questionários em 3 (três) turmas de 2° ano do ensino médio da 

Escola Estadual Patrus de Souza de Juiz de Fora, Minas Gerais. O questionário constava de 

11 questões básicas sobre o período da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria sendo 2 

questões abertas e as demais 9, fechadas. 

Foi perguntado aos alunos: “Que matérias você mais gosta no colégio” ; essa 

objetivou relacionar entre as respostas corretas os alunos que gostavam ou não de 

Geografia e História; A Segunda pergunta: “Marque com um (X) os dois países que mais se 

beneficiaram no final da Segunda Guerra Mundial?” intencionou às respostas URSS, 

Estados Unidos e Inglaterra; Na terceira (a primeira aberta) perguntou-se: “Descreva em 

poucas palavras o que foi para você a Guerra Fria?”. Uma pergunta pessoal, mas que 

deixaria claro o nível intelectual do aluno; A quarta: “Que episódio marcou o Fim da Guerra 

fria?” uma pergunta de resposta simples de conhecimento básico; Na quinta foi perguntado: 

“Em que país ocorreu o episódio acima citado?” uma resposta intrinsecamente ligada com a 

quarta, ou seja, a resposta correta nessa questão dependeria diretamente da resposta “A 

Queda de Muro de Berlim”; Na sexta pergunta: “Em que ano ocorreu esse episódio?” o 

aluno deveria indicar o ano de 1989, como o ano da queda do muro; A sétima “Qual foi o 

 10827



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

país que saiu vencedor ao Final da Guerra Fria?” propositou que o aluno indicasse os 

países Aliados (EUA, URSS e Inglaterra) como vencedor desse conflito; Na oitava pergunta: 

“Assinale o item abaixo que representa os lados opostos da Guerra Fria?”, essa pergunta 

tinha como alternativas: Católicos X Protestantes, Capitalismo X Socialismo e Judeus X 

Árabes e objetivou que o aluno apontasse para os conflitos ideológicos da época; A nona 

pergunta: “Quais eram os dois países lideres da época da Guerra Fria?”, uma simples 

pergunta que tem uma simples resposta, União Soviética e os Estados Unidos; Na 

penúltima pergunta do questionário: “Em que época aconteceu a Guerra Fria” o aluno 

deveria responder: Após a Segunda Guerra Mundial; A última, também aberta: “Cite uma 

transformação que a Guerra Fria causou no mundo em que vivemos hoje”. Uma pergunta 

com uma vasta possibilidade de respostas em que os alunos poderiam citar apenas uma 

característica (ANEXO 1). 

Os questionários foram aplicados no mês de Agosto de 2004 sempre nos turnos 

noturno do colégio Patrus de Souza. 

O fato do questionário ter sido aplicado em Agosto não foi uma coincidência. Foi 

combinado que nesse período os alunos ainda não teriam entrado nessa parte do programa 

de geografia. A idéia foi aplicar o questionário sem que os alunos estivessem estudando a 

Guerra Fria, para que esses pudessem responder às perguntas isentos de contribuições 

programáticas. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados na pesquisa de campo estão discriminados nas tabelas 

abaixo. 

A tabela 1, mostra a relação do nível de conhecimento dos alunos com relação ao 

tema e as afinidades com as disciplinas do colégio: 

 

DISCIPLINA/ 
DESEMPENHO 

EXATAS HUMANAS BIOLÓGICAS 

BOM 2 CASOS 1 CASO NENHUM 

MÉDIO 29 CASOS 18 CASOS 6 CASOS 

RUIM 6 CASOS 5 CASOS 1 CASO 
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 Os resultados da primeira tabela mostram que os melhores desempenhos foram 

maior nos alunos que tinham disciplinas de exatas com sendo de sua preferência. Mesmo 

com esses resultados não há relações completas entre afinidades das matérias e o tema 

Guerra Fria. 

 A educação clássica se esforça em transmitir o conhecimento em sala de aula, mas 

raramente comenta sobre o processo de construção do conhecimento. No caso da 

Geografia isso significaria reconstruir o clima histórico dos grandes acontecimentos 

transportando os alunos para aquela realidade. O que se observa é que tanto alunos quanto 

mestres, possuem o conhecimento, mas não a concretude do acontecimento, sendo que 

essa carência é presente em todas disciplinas escolares. 

 Diante dessa realidade, da grande impossibilidade que a escola tem para trabalhar 

com estas questões, recursos áudio - visuais tais como o microcomputador podem 

proporcionar aos alunos uma realidade diferente que a dos livros ou aulas expositivas. 

Atualmente o impacto da informática interfere e modifica o processo ensino 

aprendizagem. O uso do computador nas escolas, oferece um incrível leque de 

oportunidades, e o contato desde cedo com a máquina, tende a preparar nossas crianças 

para o presente e futuro. Acreditando nisso, é que nós enquanto futuros educadores nos 

preocupamos com a formação dos nossos futuros alunos. 

Pensando em como podíamos trabalhar com nossos alunos, foi que surgiu a idéia de 

usar recursos multimídia, como enciclopédias virtuais, atlas multimídia e até mesmo a 

internet, que pode contribuir para que esses alunos tenham um maior aprendizado na 

disciplina de Geografia. A utilização de recursos multimídia estimulam a curiosidade das 

crianças, os quais permitem aos estudantes desenvolverem suas estruturas cognitivas, o 

raciocínio e a criatividade. Preocupados com isso é que decidimos fazer com que estes 

recursos fossem mais um instrumento a favor da educação, e que venha a desenvolver no 

aluno a capacidade de identificar problemas, criar estratégias e descobrir soluções, 

contribuindo assim para a formação global do educando. 

A PROPOSTA DO TRABALHO 

Baseado neste trabalho, entendemos que ensinar Geografia passa a ser 

problematizar o mundo mais do que "explicá-lo" de forma unilateral”. Através do trabalho o 

estudante deverá compreender o desenvolvimento geográfico mundial no período da Guerra 

Fria seus desdobramentos políticos, sociais, culturais, econômicos. O ensino da Geografia 

deve, portanto, contribuir para que o aluno possa compreender melhor o frenético e 

fascinante mundo em que vive e sentir-se estimulado a intervir solidariamente na realidade 

em construção, com a disposição de se constituir num agente da transformação social. 
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É com esta concepção que a Geografia busca desenvolver estes temas do Ensino 

Médio. Ela procura estimular o pensamento crítico e a capacidade de analisar a realidade do 

mundo contemporâneo na associação entre o meio ambiente, a sociedade e as estruturas 

políticas e econômicas atuais. 

  O que se observou em nosso contato com os alunos do ensino médio da Escola 

Patrus de Souza, foi que a memorização tem sido um exercício constante praticado no 

ensino de Geografia, mesmo nas abordagens mais avançadas. Apesar da proposta de 

transformação ou mesmo mudança no comportamento crítico dos alunos com relação a esta 

área de estudo, do meio e da forte ênfase que se dá ao papel dos sujeitos sociais na 

construção do território e do espaço, o que se avaliou ao final deste estudo, é que apesar da 

significativa mudança proporcionada pelo uso do recurso áudio - visual, alguns continuaram 

a "entender" a geografia de um modo não condizente com a nossa proposta de trabalho. 

 No decorrer do trabalho surgiram vários debates quanto a situação do ensino médio 

nas escolas tanto federais mas, principalmente nas públicas. Saiu recentemente uma 

reportagem no Jornal O Estado de São Paulo, que me permitirei reproduzi-la na integra: 

 "Está em andamento no MEC um debate sobre a situação do ensino médio. Os 

Professor de ensino médio sabem da grande dificuldade de se trabalhar neste nível de 

ensino , pois, após a LDB , e os PCN's a este ficou encarregado de preparar para o trabalho, 

dar seqüência aos estudos (vestibular) e formar a cidadania tarefa as vezes conflitante. ( os 

professores do ensino médio sabem a que estou me referindo ). Os PCN's do ensino médio 

pouco ajudam na formulação de uma proposta que possa realmente juntar estas pois este 

traz apenas categorias a serem trabalhadas baseadas no trabalho do Professor Milton 

Santos e não um conteúdo mínimo que poderia ser trabalhado em diversas correntes de 

pensamento geográfico com diferente concepção dos autores. Para que realmente possa 

juntar todas as funções do ensino médio seria necessário um currículo mínimo para o ensino 

médio capas de promover uma real integração entre todo o território nacional e em todas as 

classes sociais". Exemplificando : Ao ser avaliado para se matricular na USP o jovem de 

uma metrópole que estude no mais renomado colégio tenha o mesmo referencial de 

cobrança que um mesmo jovem desta metrópole trabalhados e que estude no turno noturno 

na periferia, ou de um estudante de qualquer escola rural do estado de São Paulo, o que 

temos atualmente é que os dois são cobrados pela referencia curricular da melhor escola. 

Desta forma minimizaria o efeito do chamado currículo oculto e ampliaria a chance de 

democratizar o acesso ao ensino superior , bem como, possibilitaria trabalhar as outras 

dimensões do ensino . 

Ao assumirmos essa postura, entendemos que a educação do futuro, deve ter como 

prioridade ensinar a ética da compreensão geográfica, ou seja, entender a ética não como 
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conjunto de proposições abstratas, mas como atitude deliberada de todos os que acreditam 

em sociedades democráticas, abertas, e que se solidarizem, mesmo que o caminho seja 

árduo e, por vezes, desanimador. Essas propostas deveram estimular educadores e alunos 

a saírem do armário, irem em busca da verdadeira geografia. 
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