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Este estudo pretende contribuir para as práticas pedagógicas no ensino da geografia, 

para tanto, discutiremos a práxis da concepção problematizadora no ensino da geografia. 

Isto, deve-se em parte, a releitura e discussão da obra do Educador pernambucano Paulo 

Freire realizadas no Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas e de intervenções 

pedagógicas realizadas nessa perspectiva na rede Municipal de ensino público, na Região 

Metropolitana do Recife-PE (Brasil) que nos fez concluir, a priori, a buscar novas práticas 

pedagógicas em Geografia pautada nos ensinamentos do educador referido. Deste modo e 

em sintonia com o educador, abordaremos algumas das dimensões da práxis da concepção 

Problematizadora, praticadas no ensino da Geografia, Assim, pretende-se aprofundar as 

reflexões sobre a práxis pedagógica aportando-se na releitura, reflexão e discussão de 

proposições teórico-metodológicas desenvolvidas por Paulo Freire, em especial a 

Concepção Libertadora/Problematizadora. A seguir abordaremos a concepção de ciência 

Geográfica e o seu objeto de estudo. 

1 A CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA GEOGRÁFICA E DE ENSINO DE GEOGRAFIA. 

Neste tópico, não pretendemos realizar um estudo exaustivo das diversas 

interpretações para as ciências geográficas, conseqüentemente ao ensino da Geografia. 

Mas possibilitar um entendimento desta ciência, seu objeto de estudo e a concepção de 

ensino em Geografia. Optamos por uma concepção pertencente ao direcionamento crítico. 

Neste sentido, buscamos os suportes teóricos em Manuel Correia de Andrade, a respeito 

desta ciência afirma: “a Geografia pode ser definida como a “ciência que estuda as relações 

entre a sociedade e a natureza”, ou melhor, a forma como a sociedade organiza o espaço 

terrestre, visando melhor explorar e dispor dos recursos da natureza”(Andrade, 1992, 

Geografia Ciência da Sociedade, p.14). Continuando seu esclarecimento sobre a Ciência 

Geográfica, Manuel Correia comenta:”Cabe à geografia, estudando as relações entre a 

sociedade e a natureza, analisar a forma como a sociedade atua, criticando os métodos 

utilizados e indicando as técnicas e as formas sócias que melhor mantenham o equilíbrio 

biológico e o bem-estar social. Ela é uma ciência eminentemente política, no sentido 

aristotélico do termo, devendo indicar caminhos à sociedade, nas formas de utilização da 

natureza. Daí admitirmos que a Geografia é eminentemente uma ciência social, uma ciência 
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da sociedade”(Andrade, 1992, p.19). Entendemos que as relações sociedade versus 

espaço, direciona para a produção e a organização do espaço geográfico, espaço este, 

produzido e reproduzido pelos homens e pelas mulheres. 

1.1 NESSAS RELAÇÕES SOCIEDADE E NATUREZA, TEMOS: 
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AS RELAÇÕES TERRITORIAIS 

AS RELAÇÕES SOCIAIS 

AS RELAÇÕES POLÍTICAS

AS RELAÇÕES CULTURAIS 

AS RELAÇÕES ECONÔMICAS 

AS RELAÇÕES NATURAIS

 

1.2 EM RELAÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA TEMOS: 

O espaço geográfico em que materializam as relações sociais, polítcas, culturais e 

econômicas num movimento permanente.( milton santos, 1987). 

1.3 NO ENSINO DE GEOGRAFIA TEMOS: 

Já na perspectiva do ensino em Geografia, nos referimos ao ensino fundamental II, 

especificamente a sala de aula, ao espaço escolar. Cujo os objetivos consistem em 

possibilitar uma visão espacial, uma compreensão na organização espacial, uma leitura das 

práticas sociais no espaço geográfico, ou seja, das relações sócio-espaciais. Neste sentido, 

Helena C. Callaai(2003) nos subsidia afirmando que: “a geografia é a ciência que estuda , 

analisa e tenta explicar(conhecer) o espaço produzido pelo homem e enquanto matéria de 

ensino, ela permite que o aluno”se perceba como participante do espaço que estuda, onde 

os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão 

inseridos num processo de desenvolvimento”. Com essas noções, em relação a Ciência 

Geográfica, ao seu objeto e ao objeto das práticas pedagógicas em geografia, acreditamos 

subsidiar aos leitores noções a respeito da Ciência geográfica e a prática pedagógica em 

geografia. 

2 COMPREENDENDO A CONCEPÇÃO EDUCAÇÃO 

 16202 



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

LIBERTADORA/PROBLEMATIZADORA 

A concepção de educação libertadora/problematizadora desenvolvida por Paulo 

Freire, confirma seu compromisso com a transformação social. Freire entende o homem 

como “ser de relações”, criativo, disponível ao diálogo, por isso comunicador, cuja vocação 

ontológica é ser mais. A prática desta educação compreende uma relação horizontal entre 

educador e educando, em que ambos aprendem e ambos se ensinam mutuamente, tendo o 

mundo como cenário e a realidade como conteúdo que mediatiza as relações entre ambos. 

Nesta prática, não existe dicotomia entre homem e mundo, pelo contrário, o homem está no 

mundo, com o mundo, participando das transformações sociais. A educação 

problematizadora, em Freire, reflete numa educação desafiadora, instigante, reflexiva e 

sobretudo dialógica. O diálogo constitui-se como dimensão fundante do pensamento 

freireano, conseqüentemente da educação problematizadora. Possibilitando aos educandos 

refletirem sobre a posição socioeconômica, histórica e cultural em que estão inseridos, 

conseqüentemente, as atitudes emergem movidas pela ação-reflexão-ação. Neste sentido, 

Kaercher(1998, p.55), afirma: “ uma das tarefas do educadores progressistas, através de 

uma análise política séria e correta, é desvelar as possibilidades que o homem tem de (re) 

criar o seu mundo”. Abaixo apresentamos algumas implicações da concepção 

problematizadora/libertadora abordadas no ensino de geografia: 

A) a concepção problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da 

historicidade dos homens e mulheres; 

B) a realidade social local em que os grupos estão inseridos é matriz para a 

compreensão de estruturas mais complexas; 

C) Nesta concepção não existe dicotomia entre homem e mundo(espaço geográfico); 

D) A relação entre educador-educando é horizontal: ambos aprendem e ambos ensinam 

mutuamente tendo o mundo(espaço geográfico), isto é, a realidade, como conteúdo 

que mediatiza as suas relações; 

E) O diálogo é o fenômeno para a concretização desta práxis; 

F) A conscientização é a percepção da realidade. é compreender os processos, as 

causas, a relação dialética, é fazer uma leitura de uma situação; 

G) É buscar a construção do saber; 

H) É nega qualquer prática educacional opressora, também denominada de concepção 

bancária. 

2.1 O DIÁLOGO, CATEGORIA ESSENCIAL NO ESPAÇO PEDAGÓGICO 
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Na continuação das nossas inquietações, acreditamos que o diálogo seja um 

fenômeno essencial à prática pedagógica em Geografia. O diálogo constitui-se para Paulo 

Freire, numa categoria essencial na práxis pedagógica. Ao longo de sua trajetória, seja 

como educador ou na vida pessoal, o diálogo sempre esteve intrínseco ao seu modo de 

trabalhar, de se relacionar, de lutar por uma sociedade mais humana, portanto, esteve 

ligado à sua historicidade. Analisando esta dimensão em Freire, podemos dizer que o 

diálogo requer ação-reflexão, e neste sentido, a reflexão é um elemento dos homens e não 

dos animais. Não podemos confundir o diálogo em Freire, com palavras inautênticas, 

verbalismos. É através do diálogo, com que os homens transformam o mundo, pronunciam-

no, problematizam-no, procuram entendê-lo para modificá-lo, buscando a humanização da 

sociedade neste espaço(mundo). É nesta relação dialética, que percebemos ser o diálogo, 

dimensão essencial a ser praticado pelos geógrafos-educadoeres com os seus educandos, 

buscando o desvelar das lutas sociais na transformação do espaço. Vemos o diálogo como 

opção ao ensino dos conteúdos de Geografia: Espaço, Território, Região, Lugar. 

Acreditamos que o diálogo, como é praticado em Freire, possibilite uma reflexão dos 

geógrafos-educadores comprometidos na busca de uma sociedade mais justa e humana. 

Neste sentido, buscamos em Freire suportes teóricos para práxis educativa no ensino da 

Geografia, pois suas idéias e práxis em relação ao mundo, acreditamos ser relevante na 

educação Geográfica. 

2.2 CONSCIÊNTIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Continuando nossas reflexões na perspectiva da educação 

libertadora/problematizadora, temos uma outra categoria que fundamenta o pensamento 

Paulo freireano, a conscientização. Entendemos que a dimensão “conscientização” deva 

estar intrínseca à prática pedagógica em Geografia, pois não vemos uma participação dos 

sujeitos na transformação social sem esta dimensão. Sobre este entendimento, 

comungamos com Kaercher(1998,p.52), quando cita Paulo Freire a respeito deste assunto: 

“O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da 

realidade, se não é auxiliado a tomar consciência da realidade e de sua própria capacidade 

para transforma-la pois ninguém luta contra as forças que não compreende. A realidade não 

pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é modificável e que ele pode 

faze-lo”. Kaercher (1998,p.53), ainda acrescenta ”é preciso, portanto, fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda educação:antes de tudo provocar uma atitude 

crítica, de reflexão, que comprometa a ação”. Paulo Freire ao discutir consciência, aborda a 

consciência intransitiva e a consciência transitiva. Para ele, a intransitiva consiste na 

limitação que o homem apresenta em sua esfera de apreensão e compreensão. A 

concepção de vida é mais vegetativa do que histórica. Neste sentido Paulo Freire 

acrescenta:(Freire,Educação como Prática da Liberdade, 1996, p.68), “(...) a intransitividade 
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representa um quase incompromisso do homem com a existência. O discernimento se 

dificulta. Confundem-se as notas dos objetos e dos desafios do contorno e o homem se faz 

mágico, pela não-captação da causalidade autêntica”. No entanto, contrapondo a 

consciência intransitiva, temos a consciência transitiva, em que ultrapassando a esfera do 

vital, o homem “se transitiva”. À medida que o homem consegue aumentar a sua habilidade 

de captação e de respostas aos desafios impostos pelo cotidiano, ampliando o seu poder de 

diálogo não só com outro homem, mas também com o mundo, ele supera a esfera da 

intransitividade em direção à transitividade. De início, “predominantemente ingênuo”. Na 

Consciência transitiva ingênua há uma simplificação na interpretação dos problemas; uma 

fragilidade na argumentação, decorrente das explicações fabulosas. Há um forte teor de 

emocionalidade que pode levar à polêmica, mais adiante ao fanatismo. Contudo, é apenas 

na esfera da consciência transitiva crítica que homens e mulheres conseguem agir com 

autenticidade, refletindo sobre sua situação no mundo. De acordo com Freire (1996, p.69): 

“A transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos com uma educação dialogal e 

ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela profundidade na 

interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações mágicas por princípios 

causais. Por procurar testar os “achados” e se dispor sempre a revisões. Por despir-se ao 

máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se por 

evitar deformações. Por negar a transferência de responsabilidade. Pela recusa a posições 

quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da polêmica”. 

Acreditamos que a dimensão conscientização abordada por Freire, em que fizemos algumas 

reflexões, deva ser fecunda para à prática pedagógica em Geografia, e na medida em que 

nos aprofundamos destas reflexões, vamos nos convencendo da necessidade de se 

trabalhar a “conscientização”, pois ela vai além do processo de captação dos dados da 

realidade, mas sobretudo pela captação do seu significado autêntico. Seja no mundo da 

natureza, seja no mundo cultural. Com isto, vamos concordar com Freire (1967, 105), de 

que na “consciência crítica a própria causalidade autêntica está sempre submetida à sua 

análise – o que é autêntico hoje pode não ser amanhã – para a consciência ingênua, o que 

lhe parece causalidade autêntica já não é, uma vez que lhe atribui caráter estático, de algo 

já feito e estabelecido”. Nessa perspectiva de buscar a conscientização, o “diálogo” não 

pode estar dicotomizado deste processo. Neste sentido, adentrando em nossas reflexões, 

entendemos que na consciência crítica há uma integração com a realidade, enquanto na 

consciência ingênua há uma superposição à realidade. Na consciência crítica, os sujeitos 

refletem sobre a sua situacionalidade, isto é, as condições tempo-espaciais em que vivem (o 

da história e o da cultura), sendo desafiado por ela. Na consciência ingênua, a realidade 

apresenta-se como uma incógnita, tal quando se está diante de uma neblina espessa que 

reduz a sua ação à mera acomodação, ajustamento. Por isso, que buscamos o 

comprometimento dos educadores-geógrafos por uma educação 
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libertadora/problematizadora. Acreditamos que esta categoria seja imprescindível para 

possibilitar as atitudes dos educandos em geografia mas em qualquer disciplina. Conforme 

Kaercher (1998, p. 52) afirma: “essa é uma idéia de fundamental importância para a 

Geografia, pois esta ciência trata do espaço, e este é carregado de humanidade, prenhe de 

nossa intencionalidade. Por onde andamos vemos nossa criação: casa, ruas, plantações, 

maquinas. Nossa espécie, capaz de criar a riqueza e a pobreza, pode lutar por um espaço 

geográfico com menos contrastes sociais. Isso implica em considerar a realidade mutável 

por forças alienígenas a permanecerem nesta ou naquela situação”. Paulo Freire estabelece 

diferenças entre os dois níveis de consciências, na qual apresentamos no quadro a seguir: 

CONSCIÊNCIA INGÊNUA CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

. Simplistas na interpretação 

dos problemas. 

. Conclusões são superficiais, 

apressadas. 

. Nostalgia: tendência a 

considerar o passado melhor 

do que o presente. 

Saudosismo. 

. Subestima o homem simples, 

o conhecimento popular. 

. Resiste à investigação. 

Satisfaz-se com o empírico. 

Explicações são mágicas. 

. Prepotente. Discussão 

baseada na emoção. Não 

busca a verdade, tenta impor a 

sua idéia. 

. Pode cair para o fatalismo e o 

. Não se satisfaz com as 

aparências. 

. Anseia pelas análises profunda. 

. Busca as causas dos fenômenos. 

. Aprende com o povo. Não apenas 

quer nele depositar seus 

conhecimentos(concepção 

bancária). 

. Respeita o saber popular. 

. Testa a descoberta. Está aberto à 

revisão. É indagador. Nutri-se do 

diálogo. 

. Reconhece quando não possui 

boa argumentação. Aceita os

argumentos dos outros. 

. É radical. Vai à raiz dos 

processos. 

. Reconhece que a realidade é 
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sectarismo. 

. Tem a realidade como 

estática e imutável. Conforma-

se com ela. 

mutável. 

 

Fonte: mini-curso sobre Paulo Freire, Autor: Alder Júlio 

Entendemos que a conscientização é o ponto de partida para que o educando 

construa a sua cidadania a partir de suas lutas cotidianas. A escola é um dos espaços 

dentre tantos para construirmos uma conscientização em prol de uma sociedade mais 

humanizada. 

2.3 AS RELAÇÕES HOMEM E MUNDO 

Na continuação de nossas reflexões, saliento, de algumas das dimensões apenas 

abordadas por Freire na Pedagogia do Oprimido, entendemos ser relevante discutir a 

dimensão “homem e mundo” trabalhada por Freire em sua obra. A noção de homem e 

mundo traduz uma realidade para a Geografia desafiadora, pois é na dialética homem X 

espaço(mundo), que são materializadas essas relações. É neste sentido que pretendemos 

fomentar discussões para o ensino da geografia. Paulo Freire estabelece inicialmente uma 

dicotomia entre o homem e o animal para adentrar nas relações homem e mundo. O animal 

tem o mundo como suporte, pois “seu contorno não lhe é problemático, mas estimulante. o 

animal, por isso mesmo, não pode comprometer-se. Sua condição de a-histórico não lhe 

permite assumir a vida, e porque não a assume, não pode construí-la” (freire, 1987, p. 89). 

Já os homens diferentemente dos animais, refletem sobre suas ações, como afirma Freire: 

“ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao atuarem em função de 

finalidades que propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas 

relações com o mundo, e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença 

criadora através da transformação que realizam nele, na medida em que dele podem 

separar-se e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, não 

somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica”(Freire, p.89). Neste sentido, a 

cerca das relações homem e mundo Kaercher(1998) esclarece quando cita Freire: “simples 

vivência com o mundo não nos oferece, automaticamente, uma visão crítica dele”. No 

entanto, ele não ignora de forma nenhuma a importância da construção do conhecimento a 

partir do vivido. Acrescenta: “quem analisa o espaço pode entender o mundo em que vive”. 

Entendemos neste sentido que os seres humanos tenham a possibilidade de participar das 

transformações sócio-espaciais, consigam emergir socialmente, culturalmente e 

economicamente a partir de educação libertadora/problematizadora, através de suas 

relações com o mundo e com os outros homens e mulheres. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo momento, estamos certos de que o “diálogo” e a “conscientização”, juntamente 

com as relações “homem e mundo”, enquanto temática necessária à educação 

libertadora/problematizadora, possibilite o processo de transformação social em que o 

homem se encontra envolvido. Apontamos como sugestão à prática dessas temáticas posta 

neste estudo e esperamos que os geógrafos-educadores possam refletir sobre suas práxis 

pedagógica em Geografia. Acreditamos que assim como Paulo Freire contribuiu para as 

transformações das massas oprimidas, também possamos contribuir enquanto geógrafos-

educadores, pois temos o compromisso de buscar e construir um sociedade mais humana. 
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