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APRESENTAÇÃO

A Geografia já foi considerada, por muitos, uma disciplina simplória, en-

fadonha, insignificante, bélica, desnecessária – ao mesmo tempo em que era 

protegida por suas atribuições estratégicas, que ironia! –, pouco dinâmica, rasa, 

entre outros adjetivos – nada atraentes e, por vezes, contraditórios. Nesta pers-

pectiva, convencionou-se acreditar que os processos de ensino relacionados aos 

conhecimentos geográficos se baseavam, de forma limitante, em movimentos 

de memorização marcados pela pouca aplicabilidade prática. Neste contexto, 

disputas entre aspectos naturais, quantitativos, sociais, econômicos marcaram 

diversas tentativas de estabelecimento do “real objeto dos estudos geográficos”. 

Tal situação provocou diversos questionamentos sobre sua validade enquanto 

Ciência e, sobretudo, sobre sua relevância e necessidade de continuar associa-

da aos conhecimentos que compõem a educação escolar. 

Contudo, após relevantes discussões, mudanças de rumos e modos de 

entender a Geografia, estabeleceu-se certo consenso que unificou diversas re-

flexões e práticas que envolvem aspectos didáticos contemporâneos ligados à 

disciplina, qual seja, de que ela tem o objetivo de desenvolver sujeitos críticos e 

reflexivos, capazes de entenderem as realidades que os cercam, bem como as 

mais distantes e, principalmente, de intervirem na direção de melhorar dinâmicas 

que lhes envolvem e que produzem diferentes modos de vida em diferentes re-

cortes espaciais.  

Além disso, permitimo-nos sugerir que, nos últimos anos, a imensa gama de 

possibilidades de articulação dos conhecimentos geográficos a temáticas emer-

gentes em outros campos de estudo, tem possibilitado ampliar os limites desta 

Ciência para além das fronteiras teóricas tradicionalmente fixadas. Por meio dos 

conceitos operacionais geográficos é possível se promover a interação de assun-

tos diversos com o discussões que envolvem o espaço geográfico, levando-se 



em consideração que eles não apenas se aproximam de tal dimensão, mas, de-

finitivamente, a constituem. 

Partindo deste argumento, nesta obra, foram reúnidas reflexões e experiên-

cias de universitárias e escolares que operam na direção de renovar entendimen-

tos sobre a Geografia e inspirar profissionais da área em relação aos processos 

de formação, ensino e aprendizagem que lhe envolvem. 

O primeiro capítulo, intitulado Sentidos políticos y finalidades formativas de 

la Geografía escolar en Uruguay, de Marcel Achkar, Ana Domínguez e Fernando 

Pesce, discute mudanças relacionadas aos sentidos políticos e às práticas de 

formação escolar que envolvem a Geografia no contexto das escolas uruguaias. 

Sequencialmente, Diego Andrade de Jesus Lelis, no manuscrito Geografia con-

temporânea e Educação Ambiental discorre sobre o campo da Geografia con-

siderando correntes de pensamento geográfico contemporâneo alinhadas aos 

princípios da Educação Ambiental.

Em Educação geográfica: o ensino do conteúdo de migração mediante o 

futebol, Cícero Antonio Jatanael da Silva Tavares relata uma experiência de en-

sino de Geografia, por meio da articulação das temáticas futebol e migrações, 

junto a estudantes do Ensino Médio de uma escola pública de Mangabeira/CE. 

Após, Gabriel de Miranda Soares Silva descreve a realização de prática pedagó-

gica relativa a geodiversidade afro-brasileira em uma escola municipal de Várzea 

Grande, no Mato Grosso, por meio do texto Geodiversidade afro-brasileira: re-

flexões a partir do ensino de Geografia. No capítulo Questionamentos acerca do 

livro didático como recurso no ensino de Geografia em uma escola do campo no 

município de Agudo-RS, Gerson Jonas Schirmer e Marisa Dal Ongaro avaliam a 

utilização de livros didáticos de Geografia no contexto da educação do campo. 

No sexto capítulo, Aprender-ensinar Geografia com mapeamento partici-

pativo, Ana Isabel Leite Oliveira, Jocimara Souza Britto Lobão e Ramon Blanco 



Chao discutem o potencial de atividades de mapeamento participativo no contex-

to da formação inicial de professores de Geografia, a partir de uma experiência 

de extensão universitária. No Sétimo capítulo, Maria Solange Melo de Sousa, no 

texto A formação inicial de professores de Geografia por meio do Sistema Uni-

versidade aberta do Brasil: uma análise do polo da cidade de Posse, discute o 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), destacando sua reflexão sobre o 

alcance do programa pelo interior do país a partir de observações feitas no Polo 

de Posse, no Goiás.

Na sequência, fechando a obra os autores Thiago Afonso Peron, Adilson 

Tadeu Basquerote e Eduardo Pimentel Menezes apresentam o texto O Desenho 

Animado como potencializador de uma Educação Geográfica Antirracista, tra-

zendo ao debate números que evidenciam o Brasil como um País altamente 

racista, do mesmo modo problematizam formas de enfrentamento a partir de 

praticas pedagógicas. 

Esperamos que a leitura dos capítulos seja útil e proveitosa, de modo a 

disparar novas ideias e questionamentos acerca dos processos que aproximam 

a Geografia da Educação. 

Organizadores
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RESÚMEN: Este ensayo tiene como objetivo, presentar los cambios en los 
sentidos políticos y en las finalidades formativas por las que ha atravesado la 
Geografía escolar en Uruguay desde su aparición en el territorio curricular de 
la escuela moderna (fines del S. XIX) hasta la actualidad. El trabajo parte del 
supuesto de que los contenidos y metodologías de enseñanza de la Geografía 
se han enmarcado en paradigmas que se asocian a las finalidades curriculares 
y que por tanto, más se vinculan a razones políticas e ideológicas que a funda-
mentos epistemológicos disciplinares. El texto expone los cambios paradigmáti-
cos que se produjeron en la Geografía escolar uruguaya en concordancia con 
las transformaciones socio- históricas por las que atravesó el país desde fines 
del siglo XIX hasta la actualidad. En el final, se proponen sentidos políticos y fi-
nalidades formativas desde la Geografía Ambiental Crítica, paradigma científico 
predominante en la academia disciplinar uruguaya contemporánea y que fue for-
jado para interpretar las configuraciones territoriales en los actuales contextos de 
globalización neoliberal.

PALABRAS CLAVES: Geografía Escolar, Geografía Ambiental Crítica, 
Geografía y Currículum.

LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN EL URUGUAY.                                
VARIACIONES  PARADIGMÁTICAS  Y  FORMATIVAS

La geografía como materia escolar, al igual que la historia y la educación 

cívica, ingresó en el territorio curricular de la escuela de masas en la segunda 

mitad del siglo XIX, dadas las oportunidades que ofrecía en la construcción de la 

identidad nacional. Esa geografía se caracterizó por ser un discurso escolar so-

bre la configuración del territorio de la nación y tuvo al estado como unidad para 

la construcción del discurso didáctico. Por tanto se constituyó como Geografía 

Política descriptiva, sustentada en la enseñanza de los contenidos factuales y 

descripciones de paisajes representativos de los países.

Sin embargo, los objetivos pedagógicos y los contenidos geográficos fun-

dacionales se fueron modificando a partir de la interacción entre las nuevas 

coyunturas históricas, políticas y socioeconómicas junto con el propio desarrollo 
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histórico de la geografía escolar, transformándose los contenidos y métodos de 

enseñanza.

La periodización de la geografía en la enseñanza uruguaya permite inferir 

las siguientes características desplegadas en cuatro hitos principales, diferen-

ciados por sus sentidos políticos y finalidades formativas que enmarcaron la pro-

ducción del discurso geográfico escolar durante casi una centuria y fue crisol del 

período actual (Pesce, 2014; Achkar et al, 2011).

1) Un primer período extendido entre 1885 y 1930 en el que la producción 

del discurso geográfico escolar se sustentó en los fundamentos de la geografía 

política. El país transitó en aquel momento por el proceso de modernización capi-

talista, a partir del cual se produjo la transformación en la producción primaria y la 

aprobación y puesta en práctica del código rural, el desarrollo de los transportes 

y de las comunicaciones y la lenta consolidación de la paz interior y la unidad 

nacional. También en este periodo llegaron grandes contingentes de migrantes 

europeos que buscaban nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

En esa etapa, la producción del discurso geográfico escolar tuvo como finalidad 

contribuir a fundar la nación, a través de las descripciones de las bases físicas y 

territoriales de la república a los efectos de cultivar a las élites ilustradas urbanas 

y forjar una identidad nacional abierta a la inmigración europea, contribuyendo 

con la propuesta de forjar un país capitalista moderno. En este período, se desta-

caron los aportes de los profesores Orestes Araújo (1853- 1915) y Luis Cincinato 

Bollo (1862- 1942). Se la denomina Geografía Patria porque produjo descrip-

ciones de los territorios como espacio político de la nación. En este contexto, la 

enseñanza de la asignatura se realizaba a partir de la reiteración de contenidos 

factuales y datos estadísticos sintetizados en la cartografía.

2) Un segundo período, entre 1930 y 1960, en el que el escenario interna-

cional marcó condiciones cambiantes para Uruguay, debido a la gran depresión 

del sistema capitalista y por el desarrollo de la II guerra mundial y la posguerra. 

En aquel contexto, el país transitó por un periodo de sustitución de importaciones, 
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auge de la exportación de productos primarios y comienzo del estancamiento y 

crisis de la economía nacional. En aquellas convulsionadas décadas, los senti-

dos políticos de la geografía se centraron en forjar ciudadanía y contribuir con 

la formación cultural e integral de los estudiantes secundarios. Los contenidos 

disciplinares de la producción geográfica tuvieron un utilitarismo pedagógico y 

de afianzamiento político de las clases sociales dominantes. Durante esas tres 

décadas, la producción del discurso geográfico escolar se fue configurando a 

través de la hibridación entre la geografía política y la geografía regional variando 

en cuanto a las siguientes finalidades formativas.

2.A) Entre 1930 y 1940 la finalidad formativa fue promover la idea de orden, 

de paz y de progreso en escenarios de crisis política, económica y social, condi-

cionados por el contexto internacional. El paradigma naturalista determinista fue 

introducido en su producción discursiva por el Prof. Elzear Giuffra (1893- 1939) y 

pretendió mostrar a los estudiantes cómo las influencias del medio natural incidían 

en el orden social y político del país. Se sustentó teóricamente en el paradigma 

de la Geografía Integral para educar en la idea de orden y progreso en el desar-

rollo de la pequeña gran nación. Desde el punto de vista didáctico, el Prof. Giuffra 

estuvo influido por pedagogos europeos y propuso la secuencia metodológica 

inductiva para la comprensión de los fenómenos geográficos y la categoría paisa-

je como unidad de abordaje para la enseñanza de la materia en la escuela. La 

renovación técnica la realizó a partir de la incorporación de la cartografía y de la 

iconografía como fundamento a la narrativa didáctica. Este período renovador, en 

el que el determinismo geográfico ofreció un marco teórico lógico e interpretativo 

de la realidad geográfica se mantuvo durante buena parte del siglo XX.

2.B) A partir de 1940 la finalidad formativa fue contribuir a la paz y a la                      

solidaridad universal entre los pueblos del planeta, durante y luego de la se-

gunda Guerra Mundial. El Prof. Jorge Chebataroff (1909- 1984) encontró en el 

paradigma regionalista el marco teórico interpretativo para mostrar cómo la uni-

dad nacional prevalecía a pesar de las diferencias territoriales denominadas re-
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giones y, a su vez, cómo las grandes regiones geográficas continuaban dando                                          

singularidad natural y paisajística a un conjunto de diversos estados. La secuen-

cia metodológica propuesta para la enseñanza fue la inductiva, en la que se in-

tegraban a las variables físicas las humanas y económicas. El análisis regional 

aportó a la enseñanza de la materia un marco teórico sólido y pedagógicamente 

viable que tuvo mucho impacto y perdurabilidad corporativa en los cuerpos do-

centes nacionales, incluso proyectándose hasta hoy, aunque con una fuerte im-

pronta ecléctica. La Geografía Regional contribuyó a la educación geográfica 

para la paz y la comprensión internacional. Sin embargo, los contenidos del dis-

curso geográfico regionalista no pudieron aportar elementos para comprender el 

proceso de estancamiento y crisis de la economía uruguaya que comenzó en la 

segunda mitad de la década de 1950.

3) Un tercer período (1960- 1973) que se destacó por el complejo proceso de 

deterioro y desarticulación de la democracia como respuesta a la profundización 

de la crisis económica del país y la región. El contexto mundial imponía fuertes 

limitaciones al desarrollo económico de los países latinoamericanos incluyendo a 

Uruguay y la respuesta interna a la crisis social y económica las clases sociales 

dominantes la impulsaron en torno al avance del autoritarismo. En el proceso se 

produjo la confrontación entre el modelo liberal en lo económico y autoritario en 

lo político, con una propuesta de orientación socialista y democrático participativo 

en lo político. Los sentidos políticos y las finalidades formativas para la geografía 

escolar fueron forjar la ciudadanía desde una perspectiva universalista, propor-

cionar a los estudiantes secundarios una sólida cultura general y ubicarlos en el 

mundo contemporáneo y sus problemas, incluido el del desarrollo económico y 

social.

3.A) Las corrientes geográficas neo-positivistas o geografía teorética lle-

garon a Uruguay de la mano de la bibliografía regionalista cuantitativa. Los prin-

cipales académicos del momento (1973- 1976) reconocieron su desarrollo, pero 

existió una tendencia por parte de la tradición ortodoxa a reaccionar ante ese 
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enfoque disciplinar. La Geografía Analítica tuvo una breve irrupción en la disci-

plina escolar uruguaya y no se sustentó en investigaciones sistematizadas. Fue 

introducida por el Prof. Edmundo Viña Laborde (1926- 1988). Se proponía la 

metodología hipotética deductiva como punto de partida para reconocer el orde-

namiento del territorio y comprender los modelos espaciales.

3.B) El escenario geopolítico internacional de la década de 1960, en pleno 

contexto de la bipolaridad propia de la Guerra Fría en conjunción con los esce-

narios políticos, económicos y sociales regionales y nacionales (cuestionamiento 

al modelo de acumulación del capital por la crisis económica, confianza en la 

revolución política como vía para la transformación social, entre otros asuntos) 

cambió los rumbos políticos de los hacedores del discurso geográfico. Los colec-

tivos docentes que pretendieron reconfigurar el campo disciplinar se comprome-

tieron en la construcción colectiva del conocimiento geográfico y establecieron 

las bases de un pensamiento crítico con proyección nacional y regional. Fue un 

momento en el que los sentidos políticos que sustentaron la construcción discur-

siva se basaron en una geografía comprometida con la transformación radical 

de la sociedad y que situó al hombre organizado socialmente como principal 

protagonista en la producción y reproducción del espacio geográfico. El espacio 

geográfico comprendido como: espacio percibido, como lugar, espacio y mundo 

vivido, como construcción social enmarcada en un determinado modo de produc-

ción. Se intentó consolidar una Geografía Latinoamericana crítica (1962- 1974) 

que contribuyera a la formación de ciudadanos comprometidos en transformar 

estructuralmente la realidad histórica y geográfica de su tiempo. En este perío-

do se debe destacar la figura del Prof. Germán Wettstein (1934) quien lideró los 

colectivos docentes nucleados en torno a la Sala de Geografía del Instituto de 

Profesores Artigas (IPA) y en la Asociación Nacional de Profesores de Geografía.

4) Un cuarto período (1973-1985) que se caracterizó por la resolución del 

debate del periodo anterior por la fuerza,  a partir de un golpe de estado cívico 

militar el 27 de junio de 1973. El objetivo de la nueva conducción del gobierno 



16

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

se centró en lo económico en la aplicación del modelo neoliberal, concentración 

de la riqueza y eliminación progresiva de las pautas del estado de bienestar; en 

lo político se centró en la instalación de una estrategia autoritaria represora de 

todo intento de discrepancia. En este contexto, la finalidad formativa fue la de 

forjar la identidad nacional en sus dimensiones de patria y tradición. La dictadura 

cívico militar (1973- 1985) interrumpió el proceso renovador de la enseñanza de 

la geografía desde el paradigma crítico, cuyo edificio conceptual comenzaba a 

erigirse. También truncó el devenir histórico de la disciplina escolar bajo un para-

digma interpretativo situado y contextualizado temporal y espacialmente para dar 

respuesta a la compleja configuración del territorio nacional y del denominado 

mundo subdesarrollado. El proceso de la dictadura, los exilios, la censura y las 

destituciones docentes, impidieron consolidar el paradigma en construcción ini-

ciado bajo el liderazgo del Prof. Germán Wettstein enmarcado en una Geografía 

latinoamericana crítica y derivó durante la década de 1990 hacia un paradigma 

geográfico ecléctico, descriptivo y sin marcos teóricos sólidos. A partir de en-

tonces, ese modelo pugnará con aquellos que pretendían impulsar el paradigma 

crítico.

La recuperación de la democracia en 1985 abrió espacios formales para 

la elaboración de propuestas alternativas. Sin embargo, los espacios académi-

cos aún estaban dominados por corrientes epistemológicas tradicionales que in-

tentaron excluir los paradigmas del pensamiento crítico. Entre 1985 y 1990 las 

escalas de análisis de la realidad nacional se circunscribieron a temas locales o 

puntuales, impidiendo el análisis geográfico que permitiese contribuir a compren-

der las consecuencias sociales, ambientales y territoriales de la imposición del 

modelo neoliberal. Durante este período, la interrupción histórica de la génesis 

de la Geografía como materia escolar en el Uruguay produjo un vacío episte-

mológico en la construcción del discurso geográfico para sustentar la práctica 

de la enseñanza con vigencia teórica y validez didáctica (Pesce, 2014; Achkar et 

al, 2011). En la década de 1990, como resultado de la crisis del positivismo, la 

reconstrucción epistemológica se reorientó hacia la emergencia del paradigma 
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de la complejidad, que trajo como resultado la conquista del campo disciplinar 

por el paradigma ambiental que permea la práctica investigativa y educativa en la 

Geografía uruguaya contemporánea (Achkar, et al, 2011).

LA GEOGRAFÍA ESCOLAR DESDE EL PARADIGMA                                                    
AMBIENTAL

El período entre 1990- 2010 se caracterizó por un proceso complejo de 

avance de la democracia y de los espacios de participación ciudadana. Es posible 

identificar dos momentos; la contradictoria década de 1990, con los intentos de 

instalación del modelo neoliberal ortodoxo en lo económico por parte de las elites 

políticas gobernantes, frente a la consolidación de la democracia política con un 

aumento significativo de espacios de participación ciudadana. 

El siglo XXI comenzó con el fracaso estrepitoso del modelo neoliberal y el 

avance y consolidación de una propuesta democrática difusa que dio en llamarse 

progresismo, con una profesa intencionalidad económica en redistribución de la 

renta y mejoramiento de las condiciones materiales de los sectores populares de 

la población y en lo político, con claros objetivos de ampliación de derechos. Es 

en este contexto, que a finales del siglo XX y en la primera década del siglo XXI 

emergió el paradigma ambiental para dar sustento a la geografía uruguaya.

La corriente ambiental emergió en oposición a la racionalidad científica im-

perante y promovió un cambio estructural de los paradigmas vigentes que sus-

tentaban el modelo de desarrollo enmarcado en el sistema capitalista de pro-

ducción, insostenible a escala global, socialmente excluyente, económicamente 

concentrador de la riqueza, culturalmente homogeneizante, políticamente anti-

democrático y ecológicamente depredador de los bienes de la naturaleza y de los 

ecosistemas (Achkar et al, 2011). 

La Geografía Ambiental fue producto de la búsqueda académica en con-

tribuir a procesos de emancipación ciudadana y de cambio social, para la par-

ticipación popular en la toma de decisiones y autogestión, por lo que incorporó 
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como ejes estructurantes la sustentabilidad ambiental y el ordenamiento ambien-

tal de los territorios. El ambiente como categoría de análisis dejó de concebirse 

como un fin en sí mismo y comenzó a ser investigado y/o enseñado definiéndose 

como la concreción territorial y temporal de complejas interrelaciones entre pro-

cesos físicos, biológicos, socioeconómicos, tecnológicos y políticos, producto de 

un modelo de desarrollo. Desde este nuevo paradigma, se propone como met-

odología de análisis para abordar las categorías ambiente, territorio y cuencas 

hidrográficas la triangulación de análisis cuantitativos, cualitativos, así como la 

investigación lógico-formal y la hermenéutico-narrativa. La renovación técnica y 

metodológica se ha producido a partir de la incorporación de la teledetección y de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramientas para integrar y 

explicar la distribución espacial de los fenómenos en su configuración territorial a 

distintas escalas espaciales y temporales.

La crisis social y ambiental manifestada a escala global-regional-                                     

nacional-local, producto del modelo de desarrollo imperante y de su avance en 

las políticas neoliberales, enmarcó temporal y geográficamente, en la década de 

1990, la consolidación del paradigma ambiental como marco teórico referencial 

para interpretar la realidad nacional. Las transformaciones territoriales rurales 

y urbanas emergentes reclamaban a la academia la necesidad de fundar otra 

geografía, una disciplina que saliera de la mera descripción para pasar a analizar 

la realidad nacional y regional con el objetivo de transformarla. En ese momento, 

se discutía profundamente la oposición entre los paradigmas descriptivos (desde 

varios marcos teóricos: clásicos y marxistas en su versión ortodoxa) y los para-

digmas que proponían una praxis geográfica orientada hacia la transformación de 

los territorios. Por otra parte, en la década de 1990, el comienzo de la utilización 

de herramientas operativas tales como la percepción remota y el SIG posibili-

taron potenciar el análisis territorial. De esta forma, se le atribuyó a la geografía 

una concepción integradora de la realidad posibilitando la comprensión espacial 

de los fenómenos y problemas ambientales contemporáneos y de sus dinámicas 

territoriales a distintas escalas de análisis (Achkar et al, 2011).
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El análisis geográfico incorporó una mirada multi escalar, necesaria para 

poder comprender las transformaciones territoriales y ambientales en el Uruguay 

contemporáneo y establecer puentes entre la academia y los espacios sociales 

de resistencia que permitieron articular producción de teoría con actividades de 

investigación, enseñanza y extensión. El paradigma ambiental crítico surgió para 

dar respuesta a las necesidades de la sociedad uruguaya que demandó la inter-

vención comprometida de la academia en la resolución de problemas empíricos 

que, al mismo tiempo, retroalimentaron la teoría geográfica y la producción dis-

cursiva, tanto en el plano investigativo como en el didáctico (Achkar et al, 2011).

En este período se debe destacar la figura del Prof. Ricardo Cayssials 

(1947- 2008) quien lideró el colectivo docente nucleado en torno a la Universi-

dad de la República con la creación del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y 

Gestión Ambiental del Territorio, en el Departamento de Geografía de la Facultad 

de Ciencias. 

Los sentidos políticos y finalidades formativas de la enseñanza geográfica 

se reorientaron en la realización de nuevas lecturas de los territorios desde el 

paradigma ambiental. Para ello se propuso, desde los aspectos teóricos, trabajar 

en la interpretación territorial de los efectos de las crisis ambientales.

En el contexto neoliberal de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la 

degradación de los bienes de la naturaleza, la privatización de servicios públi-

cos, las transformaciones territoriales en el medio rural por la implantación de 

monocultivos de exportación, extranjerización de la tierra, e implantación de in-

fraestructuras, fueron procesos que sacudieron a la sociedad uruguaya y que 

requirieron del abordaje geográfico desde un nuevo paradigma interpretativo, no 

solo a escala nacional, sino también regional.(Achkar et al, 2011)

El proceso de consolidación del paradigma ambiental en la geografía                       

integró desde la teoría la relectura del territorio como categoría central en la cien-

cia y la cuestión ambiental como un nuevo paradigma de abordaje y, desde la 

práctica, la profundización en metodologías en Educación Ambiental y consoli-
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dación de una línea de acción que tiene como eje central el relacionamiento entre 

los académicos y los sindicatos y docentes de la enseñanza primaria, secundaria 

y formación docente.

Entre los ejes analíticos se destaca:

- La gestión integrada de cuencas hidrográficas: que las considera como unidad 

territorial operativa para identificar potencialidades y limitaciones de los espa-

cios, para ser gestionados con participación ciudadana a efectos de lograr la                                                                                                                                        

sustentabilidad ambiental, instaurando el análisis participativo en los territo-

rios. Desde este núcleo conceptual se puede, por un lado, producir un discurso 

geográfico que didácticamente aproxima a los actores sociales involucrados ha-

cia los aspectos teóricos de las dimensiones de la sustentabilidad ambiental y del 

ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hídricas y, por otro lado, produ-

cir teoría geográfica a partir de la integración de la multidimensionalidad territorial 

a escala de las cuencas en un marco epistemológico de investigación/ acción.

- Las dinámicas territoriales: a partir del análisis de los cambios en el paisaje 

producidos por los nuevos factores forzantes en la configuración de los territorios 

nacionales, analizándolos en conjunción con la situación regional y global.

- La educación geográfica y ambiental (Achkar, Domínguez & Pesce, 2007): el 

conjunto de cambios que se están procesando en los sistemas de producción, 

circulación y consumo inciden en los aspectos urbanos y rurales tanto a esca-

la nacional, como regional o planetaria. Es, en este sentido, que se considera 

necesario realizar abordajes geográficos multiescalares y multidimensionales 

para tratar de comprender, no solamente los hechos, sino fundamentalmente 

los procesos, sus dinámicas y las estrategias de los diversos actores que en 

las últimas décadas marcan profundamente los territorios, generando las grafías 

que potencian o limitan los grados de libertad de las sociedades. Así, desde la                                          

construcción de esta corriente de pensamiento se considera desde el inicio asig-

nar un sentido político a la enseñanza de la geografía, con un marco referencial 

que dé cuenta de las potencialidades de las sociedades latinoamericanas para 
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repensar y diseñar otras grafías que aumenten los grados de libertad y sober-

anía. Es así que se considera que este sentido político para la enseñanza de la 

Geografía debe necesariamente encontrar los contenidos curriculares en el para-

digma ambiental. La educación ambiental debe ser entendida como una transver-

salidad del conocimiento para alcanzar futuros sustentables y, por lo tanto, más 

solidarios y debe ser incorporada como finalidad formativa en la enseñanza de la 

asignatura. 

Conjuntamente con los aspectos académicos de investigación, enseñan-

za y extensión, desde este nuevo estatuto epistemológico para la geografía se 

avanza en la reflexión ética del proceso formativo, referida al análisis y praxis 

del compromiso docente en los distintos niveles de enseñanza, como un compo-

nente más que es necesario integrar para comprender las dinámicas pasadas, 

presentes y futuras de nuestros territorios y ambientes.

FINALIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS

Entendida la geografía como ciencia ambiental, se define el objeto de es-

tudio al territorio y este es entendido como la configuración espacial producto de 

la interrelación de diferentes agentes/actores políticos, institucionales, sociales, 

económicos que, en el juego de la inter escala global, nacional, local, operan a 

partir de diferentes proyectos de desarrollo que llevan implícitos una modalidad 

de valorización, apropiación y gestión de los bienes de la naturaleza.

Desde este lugar epistémico surgen nuevos sentidos políticos y finalidades 

formativas para la enseñanza de la Geografía desde un paradigma que se ret-

roalimenta a partir de la contrastación empírica de la teoría y de la emergencia 

de las demandas sociales y educativas. Se propondrán algunos, a los efectos de 

motivar a los docentes para reflexionar e incorporar a la práctica:

Promover el estudio de los fundamentos geográficos del modelo de              
desarrollo vigente

- Abordar cómo los sistemas sociales han modificado y modifican los siste-
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mas naturales y viceversa, a los efectos de comprender la interrelación 

sistémica y compleja entre sociedad y naturaleza en territorios concretos, 

bajo el impulso de un modelo de desarrollo y de acumulación del capital.

- Analizar los modelos de valoración, apropiación y gestión de los bienes y 

servicios de la naturaleza para comprender los factores que han incidido en 

la configuración de los territorios y proyectar escenarios de sustentabilidad 

ambiental.

Analizar las interrelaciones dinámicas entre los ambientes y las socie-
dades

- Abordar los procesos, modelos y funciones de los asentamientos humanos, 

a los efectos de identificar las características ambientales que afectan dif-

erencialmente a los agentes/actores sociales, y cómo estos construyen dif-

erencialmente ambientes y territorios.

- Analizar los modelos y redes que señalan la interdependencia económica 

entre los pueblos de la Tierra, para promover relaciones de intercambio 

sustentadas en bases de cooperación y justicia ambiental y territorial.

Aportar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan la in-
terpretación de los procesos en la Biósfera

- Abordar la estructura y dinámica de la biósfera para que los estudiantes 

comprendan la manifestación de los ciclos biogeoquímicos en los territorios 

y cómo las actividades antrópicas se articulan e inciden en los mismos.

- Estudiar los impactos que las sociedades introducen en los sistemas am-

bientales y sus manifestaciones territoriales para comprender cómo los 

efectos «naturales» sobre la sociedad son producto de factores y procesos 

complejos. 

Abordar el análisis geográfico de lugares y regiones atendiendo a que la 
escala nacional, en algunas circunstancias, resulta reducida y otras veces 
muy amplia para interpretar fenómenos a escala global- local.
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- Promover la comprensión de las diversidades físicas y sociales presentes 

en co- evolución territorial y sus manifestaciones locales a los efectos de in-

terpretar la complejidad de los territorios y reconocer la interrelación dinámi-

ca de diferentes actores sociales en su configuración.

- Asociar las relaciones existentes entre las dinámicas locales articuladas a 

dinámicas regionales y globales para comprender los factores que las fa-

vorecen y las impulsan. 

Promover la formación espacial de los estudiantes, interpretando la con-
figuración de los territorios a distintas escalas espacial y temporal

- La utilización de mapas y otras representaciones geográficas, así como 

tecnologías que permitan a los estudiantes adquirir, procesar y reportar in-

formación desde una perspectiva espacial, o sea la localización, extensión 

geográfica y factores de distribución territorial a diferentes escalas.

- El uso de mapas para organizar y comunicar información sobre pueblos, 

lugares y ambientes en su contexto espacial para comprender subjetiva-

mente las diversidades culturales, ambientales y locales, sus característi-

cas, distribución y complejidad de los mosaicos culturales y ambientales 

que coexisten en la superficie terrestre. 

FINES POLÍTICOS DERIVADOS DE LAS FINALIDADES                                
FORMATIVAS

• Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio (incluyendo calidad de 

vida).

• Satisfacer de manera igualitaria las necesidades humanas y colectivas.

• Respetar la diversidad biológica y cultural que coexiste en los territorios.

• Participación democrática, autónoma y descentralizada en la planificación 

y gestión ambiental en los territorios locales.

• Empoderar a las comunidades locales para la gestión ambiental.
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CONSIDERACIONES FINALES

La renovación de los contenidos disciplinares y didácticos asociados a los 

fines políticos y a las finalidades formativas para la enseñanza de la geografía 

constituyen desafíos para los maestros y docentes que identifican a esta materia 

como una herramienta para la comprensión de las realidades territoriales. 

La proposición didáctica de la disciplina desde el paradigma crítico ambien-

tal ha permitido consolidar sentidos políticos explícitos y finalidades formativas en 

todos los niveles de la enseñanza, desarrollando teoría y su contrastación empíri-

ca desde un lugar de imbricación entre las preocupaciones de los movimientos 

sociales, la producción científica y la actividad docente. Desde ese entramado 

emergen nuevas categorías de análisis del territorio, nuevas elementos teóricos 

y nuevas estrategias de acción política. 
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história a Geografia passou por inúmeras transformações. Ess-

es movimentos deram origem a modos diversos de manifestação e compreensão 

do seu papel nas universidades, nas escolas e na sociedade. Dos campos 

acadêmicos às escolas, a Geografia possui suas particularidades. Assim como 

ela, “a Educação Ambiental (EA) passou por transformações ao longo de sua 

história, formando um amplo arcabouço epistêmico” (LELIS; MARQUES, 2021). 

Seu papel na escola é, sem dúvida, ser desenvolvida como processo contínuo de 

formação de cidadãos para a vida sustentável.

A assunção dos educadores por uma epistemologia ou outra vai ser influ-

enciada pelos seus modos de percepção do mundo, suas inclinações episte-

mológicas, políticas, formativas e metódicas, as quais se alinham a determinadas 

correntes de pensamento que, apesar de não hierarquizadas entre si, direcionam 

a práxis educativa.

Nesse contexto, este estudo tem por objetivo apresentar o desenvolvimen-

to da Geografia, por meio de suas correntes de pensamento geográfico contem-

porâneo que se alinham com aquelas da EA de mesma linha epistemológica e de 

raciocínio.

Para a realização desta pesquisa utilizou-se as correntes do pensamento 

geográfico. Dentre elas, elegeu-se a esquematização proposta por Claval (2009), 

Mendonça (2009) e Moraes (2007), a qual contempla sete correntes (determin-

ismo, possibilismo, método regional, quantitativa, crítica, humanista e socioam-

biental). Contudo, este estudo baseia-se naquelas que caracterizam a Geogra-

fia Contemporânea, que abrange as três últimas mencionadas, as quais são 

amparadas no materialismo histórico-dialético, na fenomenologia e no método 

sistêmico, respectivamente.

No campo da EA, optou-se pela utilização da cartografia da EA propos-

ta por Sauvé (2005). Essa esquematização apresenta 15 correntes (naturalista, 
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conservacionista, resolutiva, sistêmica, cientifica, humanista, moral/ética, holísti-

ca, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, ecoeducação e sus-

tentabilidade) nas quais se amparam os modos de desenvolvimento da EA, de 

compreensão do meio ambiente e das relações que o ser humano desenvolve 

no espaço.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, de cunho qualitativo, bibliográfico, 

foram consultados artigos científicos em periódicos indexados e livros de autores 

que se debruçam sobre a temática da Geografia e da EA. Para compreensão 

didática, optou-se por apresentar sistematicamente as correntes do pensamento 

geográfico que são denominadas de Geografia Contemporânea, seguidas das 

correntes de EA que estejam alinhadas epistemologicamente com tais correntes 

geográficas. Por fim, serão apresentadas as considerações do estudo

DESENVOLVIMENTO

É importante destacar que a organização aqui apresentada serve apenas 

de modelo didático, mas que, no plano cronológico, não há uma ruptura abrupta 

entre uma corrente e outra. Embora algumas apresentem divergências, elas não 

se excluem totalmente entre si. Antes, contam a história do pensamento geográf-

ico e da EA, e marcam a compreensão de um dado momento histórico a partir de 

suas matrizes epistemológicas. Segundo Moreira, tais matrizes são 

[...] formas de pensamento que partem de um núcleo racional por meio 
do qual uma estrutura global emerge como discurso de mundo, uma es-
trutura matriarcal se distinguindo de outra justamente pela maneira como 
o intelectual vê e interliga o mundo (MOREIRA, 2008, p. 47).

Nessa perspectiva, as matrizes que amparam as correntes da ciência 

geográfica são a manifestação do modo como o pesquisador concebe o mundo 

e, consequentemente, imprime essa concepção na ciência realizada por ele. De 

igual maneira, compreende-se que as correntes, tanto da Geografia, quanto da 

EA não podem ser vistas como ideias isoladas e incomunicáveis.
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Na década de 1970, surge a chamada Geografia Crítica, em oposição a 

linearidade da Geografia Quantitativa e a acriticidade da Geografia Tradicional. 

Essa corrente possui como principal caraterística a ressignificação dos conteúdos 

desenvolvido e estudados na ciência geográfica e nas escolas, respectivamente.

A Geografia amparada nessa visão possui cunho contestatório do poder 

hegemônico, reflete sobre a luta entre as classes e, sobretudo, a manutenção da 

pobreza e da servidão do ser humano e do pensamento. Amparados nessa visão 

de Geografia, categorias como espaço, território, região e paisagem ganharam 

outras tônicas de interpretação à luz do materialismo histórico-dialético.

A Geografia Humanista se insere no contexto temporal da Geografia Crítica 

e, em menor ou maior grau, traz como marca para o seu surgimento o descon-

tentamento dos geógrafos em relação a Geografia Quantitativa. Como dito, as 

correntes da Geografia e da EA não podem ser vistas em uma perspectiva linear 

e marcada por processos de início e término, ao contrário, elas vão se relacio-

nando e se interrelacionando intimamente em vista de formar novos modos de 

compreensão da relação entre o ser humano e o espaço, entre o seres humanos 

e as demais formas de vida.

Para compreender esse surgimento, faz-se necessário levar em consider-

ação o ambiente intelectual dos anos 60 e 70 do século XX. “Esse clima esteve 

associado à movimentos de questionamento da ordem vigente que, na Europa 

e nos Estados Unidos, emergiram (...) reivindicando novos direitos e, principal-

mente, o reconhecimento de diferentes visões” (CARVALHO, 2012, p. 45-46).

A hegemonia dos modos de pensar a realidade e do monopólio da ciência 

é contestada. Além disto, percebe-se a reivindicação pela inserção da cultura 

como agente de formação do espaço e das relações entre os seres humanos e 

seus pares, entre estes e as demais formas de vida.

Para atender essas demandas, era preciso uma Geografia que fosse ao 

encontro desses anseios e, para isso, deveria fundar-se em novos métodos, va-

lores e ideias. Assim, tomou-se como base a aproximação humanista, buscando 
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o olhar daquele que se relaciona com o ambiente. Para isso, os geógrafos precur-

sores desta corrente, buscam amparo nos movimentos filosóficos da percepção, 

sobretudo na fenomenologia.

Essa concepção do modo de fazer ciência geográfica leva em consider-

ação a natureza e a gama de experiências e pensamentos humanos “a qualidade 

e a intensidade de uma emoção, a ambivalência e a ambiguidade dos valores e 

atitudes, a natureza e o poder do símbolo e as características das intenções e 

das aspirações humanas” (TUAN, 1983, p. 10).

No contexto da ascensão do capitalismo, concomitante à Geografia Human-

ista, surgem as discussões no que se refere ao objeto de estudo da Geografia e 

ao modo de produzir ciência, até então com prevalência do modelo cartesiano. 

Essa corrente de pensamento ficou conhecida como Geografia Socioambiental. 

O enfoque epistemológico que dá sustentação a essa corrente consiste na base 

sistêmica de compreensão da realidade.

Na visão de Limberger (2006, p. 97) “a abordagem sistêmica aparece como 

alternativa ou complemento ao pensamento cartesiano”, enfatizando que não foi 

objetivo destituir o modo cartesiano, mas ampliá-lo em vista de uma maior com-

preensão da realidade.

Segundo Mendonça (2004, p.126) no que se refere a nomenclatura iden-

titária dessa concepção, há certa divergência entre Geografia Ambiental e 

Geografia Socioambiental, mas “observa-se, frente aos desafios epistemológi-

cos, uma forte tendência à utilização do termo socioambiental, pois se tornou difí-

cil e insuficiente discutir o meio ambiente apenas do ponto de vista da natureza.” 

Nesse contexto, o termo sócio apresenta-se atrelado ao ambiental enfatizando o 

envolvimento necessário da sociedade enquanto parte constitutiva fundamental 

dos processos que se referem às problemáticas ambientais.

Apresentadas as correntes do pensamento geográfico que embasam este 

trabalho, expõe-se também as correntes da EA propostas por Sauvé (2005). Se-

gundo a pesquisadora, este mapeamento das diversas concepções da EA deve 
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ser considerado como possibilidade de compreensão das práticas e das episte-

mologias sob as quais ela se desenvolve.

A Corrente Naturalista possui como uma das principais características a 

preocupação com a natureza, segundo a qual, é percebida como morada do 

ser humano. No âmbito educacional, ela possui enfoque cognitivo, experiencial, 

afetivo, espiritual ou artístico. no campo do enfoque cognitivo “pode se resumir à 

transmissão de conhecimentos sobre a natureza, levando à construção de uma 

representação de meio ambiente naturalista, concebendo o ser humano como 

observador externo” (SAHEB, 2008, p. 07).

A percepção afetiva entre o ser humano e a natureza externa a ele é posta 

em primeiro plano em relação a concepção de que ela é um recurso para o ser 

humano. As ações propostas na educação, como o trabalho de campo em vista 

de conhecer o meio natural, dias de campo com propostas que favoreçam as 

experiências sensoriais são incentivadas por essa corrente com o intuito de re-

ligá-lo ao vínculo perdido entre o ser humano e a natureza externa a ele.

A Corrente Conservacionista ampara-se na compreensão da conservação 

do meio ambiente em prol do ser humano. é importante destacar que, ao que 

transparece, a natureza não possui um valor em si, antes, ela deve ser con-

servada em favor da vida humana “As características principais do conserva-

cionismo advêm da sobrecarga imposta à natureza e o modo de se organizar à 

sociedade, ou seja, é a maneira como a sociedade utiliza os recursos naturais” 

(BRITO; BRITO; SOUZA, 2015, p. 146).

Em menor ou maior grau, essa corrente orientou a EA no Brasil. A “EA 

brasileira, em seus primórdios, foi orientada por uma visão hegemônica de perfil 

conservacionista, tecnicista, conservadora e apolítica, embora essa não fosse 

sua expressão exclusiva” (LIMA, 2009, p.149).

A Corrente Resolutiva. “Surgida na década de 1970 [...] considera a crise 

ambiental como um conjunto de problemas e procura informar ou estimular as 
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pessoas a [...] desenvolver habilidades voltadas para a resolução” (ALENCAS-

TRO; SOUZA-LIMA, 2015, p. .31).

O momento histórico na qual essa corrente surgiu está marcado pelos 

avanços nas discussões dos problemas ambientais e pela urgência em tomar 

decisões. Essa década foi marcada por grandes eventos mundiais de discussão 

sobre o meio ambiente, a exemplo do ocorrido em Tbilisi no ano de 1977.

Nessa conferência definiu-se a Educação Ambiental como “uma di-
mensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 
resolução dos problemas concretos do meio ambiente por intermédio de 
enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de 
cada indivíduo e da coletividade (BRASIL, 1998, p. 229)

Essa concepção também está presente no Programa Internacional de Ed-

ucação Ambiental. Dada a importância deste Programa, é natural que as ações 

e reflexões que emanam dele, contemplem esta corrente. As ações amparadas 

nessa concepção buscam resolver os problemas causados pelo meio ambiente, 

a exemplo das enchentes, do aquecimento global e afins.

Ao amparar-se nessa concepção, corre-se o risco de atribuir ao meio ambi-

ente a culpa sobre as catástrofes naturais, por exemplo, retirando do ser humano 

a sua contribuição para aquele evento, através de sua ação sobre o meio.

Em relação a Corrente Sistêmica, ela “se apoia, entre outras, nas con-

tribuições da ecologia e tem como objetivo a superação da visão fragmentada 

de meio ambiente em prol da sistêmica” (SAHEB, 2013, p. 16). A inserção e 

assunção desta corrente possibilita a identificação das interrelações entre todas 

as ações e formas de vida presentes no planeta.

Ao levar em consideração os elementos biológicos, físicos, econômicos e 

sociais que compõem o meio, traz para a reflexão os diversos componentes e 

dimensões constituintes da pessoa humana, e almeja a tomada de decisão mais 

assertiva, englobando as similitudes e divergências, a complementaridade e os 

antagonismos daquilo que está sendo estudado.
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A Corrente Científica concebe a natureza como campo de estudo, essa 

corrente enfatiza procedimentos pautados no método, no rigor e na repetibilidade 

da investigação. Por isso, a EA que se pauta por essa corrente está fortemente 

associada ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades relativos às ciên-

cias da natureza. Essa é a compreensão utilizada por esta pesquisa para a iden-

tificação da corrente científica.

Na escola essa corrente enfatiza os projetos que inserem os alunos no 

campo de observação e experimentação e a partir dele propõem mudanças. 

Nesse aspecto, os trabalhos desenvolvidos nessa perspectiva assemelham-se 

aos desenvolvidos desde os horizontes epistemológicos das correntes sistêmica 

e resolutiva.

A Corrente Humanista é apresentada como aquela que enfatiza a dimensão 

humana do meio ambiente. Por ela, busca-se compreender a relação que o ser 

humano estabelece com o meio em que vive. Nessa concepção a natureza é 

percebida como lugar de realização e vivência da pessoa humana. concebe-se 

também que a cultura transforma e é constantemente modificada por influência 

do meio ambiente.

No âmbito escolar, ela aparece em ações que buscam estudar as relações 

estabelecidas entre os moradores e um rio, por exemplo; realiza-se levantam-

entos históricos para compreender como se deu o desenvolvimento deste ou 

daquele bairro, neste aspecto valoriza e se utiliza como fonte, dados orais dos 

moradores da localidade. Além de levar em consideração as dimensões históri-

ca, cultural, política, econômica, estética, afetiva e da subjetividade, essa cor-

rente insere nas discussões, os valores simbólicos criados na relação entre o ser 

humano e o meio ambiente, sem perder o rigor da observação, da análise e da 

síntese.

A Corrente Crítica busca promover ações em vista da tomada de consciên-

cia para a resolução de problemas na estrutura social. Essa linha educacional 

busca proporcionar ao educando possibilidades de assumir-se como autor de 

sua própria história, promovendo a ruptura com as amarras que o impedem de 
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ser agente ativo e transformador. Nessa concepção, a educação deve levar o 

educando a “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comuni-

cante, transformador, criador, realizador de sonhos” (FREIRE, 2019, p. 42).

O movimento crítico está em outras ciências sociais, como é o caso da 

Geografia. Amparada numa concepção dialética, busca desconstruir as reali-

dades socioambientais, visando compreendê-las para transformá-las. Neste sen-

tido, os meandros e intenções que compõem as ações são fontes de análise e de 

críticas fundamentadas e com proposições de solução.

A corrente denominada de Ética/Moral sugere que os problemas ambien-

tais decorrem da formação de uma ética antropocêntrica na qual o ser humano é 

percebido como senhor e detentor do direito de dominar o meio ambiente.

Esta concepção antropocêntrica tem bases no processo de positivação da 

ciência e do ser humano. Ao colocar o ser humano no centro do mundo, coube a 

ele agir da maneira que lhe favorecesse. Assim, concebe-se que “uma das prin-

cipais causas da degradação ambiental tem sido identificada no fato de vivermos 

sob a égide de uma ética antropocêntrica (GRÜN, 2012, p. 23).

Compreendendo que os problemas ambientais são de ordem ética, as res-

oluções devem partir da mesma fonte, por isso a EA pautada nessa concepção, 

enfatiza a formação ética dos indivíduos em vista de transformar o seu modo de 

agir pensar e agir em relação ao meio ambiente.

A Corrente Holística defende que a fragmentação da pessoa humana e da 

realidade como um dos principais problemas para a EA. Ao tecer essas críticas, 

as reflexões propostas sinalizam para novos modelos de conceber o ser humano, 

o meio ambiente e o modo de fazer ciência.

A proposta por ela apresentada apregoa a necessidade de levar em con-

sideração a realidade global; “o sentido de “global” se refere à totalidade de cada 

ser, de cada realidade, e à rede de relações que une os seres entre si, em con-

juntos onde eles adquirem sentido” (SAHEB, 2013, p.16).
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Na Corrente Biorregionalista os aspectos regionais são destacados como 

fonte de identidade e relação. Na Geografia o regionalismo marca uma corrente 

de pensamento e sustentação do método geográfico.

Reconhecendo a biorregião como o conjunto de interações sob um mes-

mo espaço, esta corrente enfatiza a necessidade de cuidar daquele ambiente 

como espaço de vida dos seres. Embora a biorregião, enalteça as características 

próprias, não pode ser entendida como unidade de isolamento. Essa concepção 

está concentrada no “pensar global e agir local”. Os adeptos dela centram a EA 

no “desenvolvimento de uma relação preferencial com o meio local ou regional, o 

qual se refere a um sentimento de identidade entre as comunidades e a relação 

com o conhecimento do mesmo” (ALENCASTRO; SOUZA-LIMA, 2015, p. 32).

A  perspectiva de trabalho Corrente Práxica está amparada na transfor-

mação da sociedade. Concebendo o ser humano como agente crítico do modelo 

vigente busca promover a educação por meio da ação.

As atividades sustentadas por esta corrente buscam educar por meio e 

para os projetos. Isso acentua o processo na realização da ação, formando uma 

espiral ascendente de reflexão e ação, ação e reflexão. “Lembremos que a práxis 

consiste essencialmente em integrar a reflexão e a ação, que, assim, se alimen-

tam mutuamente” (SAUVÉ, 2005, p. 29).

A Corrente Feminista possui caráter contestatório do modo de organização 

social e das relações estabelecidas com a natureza. O seu foco principal de dis-

cussão está amplamente inserido nas causas de empoderamento feminino.

O questionamento do modelo patriarcal de organização social reivindica 

o lugar feminino nas tomadas de decisões e nos cargos representativos e de 

governo. “No que tange às questões ambientais, ressalta uma ligação estreita 

entre o projeto de dominação masculina da natureza com o que se deu com as 

mulheres” (ALENCASTRO; SOUZA-LIMA, 2015, p. 33).

Alicerçada na perspectiva educacional da EA Corrente De Ecoeducação 

não busca de imediato a resolução de problemas. Antes, se vale da relação esta-
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belecida entre o ser humano e o meio ambiente, ressaltando o desenvolvimento 

pessoal do indivíduo, para fundamentar o modo responsável de atuação do ser 

humano no meio em que vive. No âmbito do desenvolvimento escolar ela se in-

sere como proposta fundamental para a promoção de uma educação que leve 

em consideração a completude do ser humano em suas relações.

Ecoeducação não é um apêndice para a educação. É a própria educação 
em seu sentido amplo e elevado. Inexistem processos educativos ple-
nos se prescindem, na formação, da sua dimensão ecológica. Ensinar a 
condição humana, a ética planetária, a cidadania terrestre, o conhecer / 
fazer / conviver / ser, a compaixão pela terra, entre outros, é ao mesmo 
tempo próprio da pedagogia, quanto da ecologia (ROCHA, 2012, p. 53).

Compreendendo o planeta como lugar de habitação, pertença e realização 

de todos os seres vivos, a educação pautada nesses valores deve orientar suas 

ações de modo a auxiliar seus educandos na construção de relações com o mun-

do em todas as manifestações de vida.

A Corrente Etnográfica enfatiza a relação estabelecida entre os seres hu-

manos e o seu lugar de vivência, propondo um afastamento das concepções et-

nocêntricas, que em sua maioria tomam como referência as categorias de pens-

amento de comunidade externas.

Ao propor esse modo de promover a educação, a EA “[...] não deve impor 

uma visão de mundo; é preciso levar em conta a cultura de referência das pop-

ulações ou das comunidades envolvidas” (SAUVÉ, 2005, p. 34). Por isso, ela 

tende a ser desenvolvida a partir dos elementos da cultura local, levando em 

consideração as lendas, as experiências e a sensibilidade do povo. Sinaliza-se 

que essa é a concepção de corrente etnográfica adotada por essa pesquisa.

A Corrente de Sustentabilidade predominou largamente nos documentos 

que fazem parte do desenvolvimento da EA. Influenciada pela concepção de 

desenvolvimento sustentável, segundo a qual é preciso consumir de modo re-

sponsável em vista de garantir os recursos para as próximas gerações, essa 

corrente ganhou espaço nas escolas por meio de projetos de desenvolvimento 

sustentável.



36 37

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

Com enfoque pragmático e cognitivo propõe estudos de caso e resoluções 

de problemas na escola, na comunidade e em escalas mais amplas. Desenvolve 

suas ações de modo prático como: economizar água reduzindo o tempo de ban-

ho, propõe a implementação de lixeiras para a coleta seletiva dos rejeitos sólidos, 

incentiva e reciclagem de papel, metal e afins.

Havendo apresentado as concepções das correntes da Geografia e da EA, 

a figura 1 traz as possíveis relações entre elas. Optou-se por assumir como base 

as correntes da Geografia.

Figura 1 – Fluxograma de interrelações entre as correntes contemporâneas da 
Geografia e da EA.

Fonte: o autor (2021).
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Apresentou-se algumas das muitas outras possibilidades de agrupamen-

tos em vertentes das ações que são desenvolvidas nesse campo. Em virtude 

da abrangência dos temas que permeiam a EA, ela ganha características par-

ticulares, divergido, convergindo e complementando-se em alguns pontos em 

relação a outras correntes.

CONCLUSÃO

As aproximações entre os campos epistemológicos que alicerçam as cor-

rentes da Geografia Contemporânea encontram alinhamentos com aquelas sin-

tetizadas por Sauvé, ao passo em que são manifestações de posicionamentos 

ideológicos e políticos presentes nos campos científicos e educativos que per-

meiam a contemporaneidade.

Tomando como base as correntes da Geografia, percebe-se que a denom-

inada Corrente Humanista, em virtude do seu caráter abrangente, estabelece 

relações epistemológicas com as correntes humanista, etnográfica, de sustent-

abilidade, moral, holística, sistêmica, naturalista e de ecoeducação da EA. Essas 

relações epistemológicas ganham tônica associativa ao levar em consideração 

que, o pesquisador ou educador que realize trabalhos baseados na corrente 

humanista da Geografia deve, nortear-se por princípios epistêmicos de com-

preensão do papel do ser humano no planeta.

A cultura, o lugar, a preservação da vida, a influência e interrelação entre 

todas as dimensões no planeta devem ser consideradas. Além disto, essa asso-

ciação conduz a reflexão de que a escola não pode estar isenta dessa realidade, 

ao contrário, ela deve ser concebida como lugar privilegiado para a promoção de 

uma geografia e da EA que favoreça o desenvolvimento integral da pessoa hu-

mana em suas dimensões e disponibilização dessas dimensões para a melhoria 

de vida no planeta.

Ainda nessa seara, destaca-se a categoria de lugar como elemento primor-

dial nesta associação. Esta categoria basilar na Geografia humanista não pode 

estar de fora das ações e reflexões que se amparem no ensino e pesquisa em 
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Geografia, tendo como base essa corrente. Assume-se que a promoção da EA 

nessa interrelação é favorecedora de trabalhos que estimulem os educandos na 

percepção e valorização do lugar como espaço de afetos e realização humana.

O prédio escolar, os arredores da escola, a rua e a pracinha do bairro são 

elementos a serem levados em conta no plano de aula e na pesquisa. Dessa 

associação surge a possibilidade da conscientização moral, dos breves ou apro-

fundados trabalhos etnográficos nos mais diversos níveis de ensino e pesquisa, 

além de permitir do desenvolvimento de atividade que estimulem a percepção e 

associação entre o lugar de vida e o global, a casa comum da qual todos os seres 

humanos fazem e são parte.

A religação com a natureza pode ser assumida como meio de transfor-

mação do ensino de Geografia e promoção da EA, dando sentido e estímulo ao 

estudo, uma vez que as interrelações entre o ser humano e meio passam a ser-

em percebidas como algo recorrente no dia a dia do educando e do pesquisador.

A Corrente Socioambiental apresenta possibilidades de vinculação com a 

corrente de sustentabilidade, crítica, humanista, de ecoeducação, moral, holísti-

ca, sistêmica e naturalista da EA. Reconhece-se que essa gama de possibili-

dades está em função da ampla compreensão do mundos e das relações e inter-

relações concebidas por ela.

A Geografia, seja nas escolas, seja no âmbito de pesquisa, amparada               

nessa matriz epistemológica compreende que o meio natural, o meio social, cul-

tural e econômico devem ser refletidos a partir de suas interrelações. De modo 

que na escola não é possível estudar o relevo sem levar em consideração a sua 

influência na agricultura, na vegetação, na economia, no modo de vida e na es-

trutura cultural daquela sociedade.

De igual maneira não é possível estudar a economia sem levar em con-

sideração os aspectos humanos e naturais na constituição daquelas relações. 

Nessa compreensão de pensar a Geografia, predomina as relações sociais e 

ambientais, com cunho de transformação da realidade posta.
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As mais diversas realidades ambientais não podem ser vistas sem que 

se promova a reflexão da atuação do ser humano naquele espaço. Essa é uma 

oportunidade de unir a Geografia em suas visões caleidoscópicas, superando 

ainda mais a ideia dualista de Geografia física e humana. 

No que diz respeito as relações estabelecidas entre a Corrente Crítica da 

Geografia e as correntes da EA, destacam-se a práxica, feminista, crítica, moral, 

ética e recursista. É válido ressaltar que as correntes que se relacionam nesse 

grupo estão associadas à matriz epistemológica do materialismo histórico crítico 

dialético. Possuem um caráter contestatório e transformador da sociedade. No 

caso das atividades escolares ou de pesquisas que se amparem na corrente 

crítica da Geografia ou nessa relação apresentada, há que se levar em conta a 

necessidade de preposição de compreensão da sociedade a partir de suas estru-

turas de manutenção de poder.

O desenvolvimento da Geografia e da EA deve auxiliar na transformação 

da sociedade a partir da realidade na qual os educandos e pesquisadores estão 

inseridos. Destaca-se ainda a possibilidade de enfatizar a feminilidade da nature-

za, incentivando, sobretudo, a visibilidade dela como uma grande figura materna, 

capaz de gerir, cuidar e criar. Além disto, a reflexão aponta para a superação do 

modelo patriarcal de manutenção da sociedade, refletindo sobre a contribuição 

feminina para a sociedade.

As questões morais não ficam isentas da reflexão. Essas relações favore-

cem a discussão e transformação da sociedade a partir do campo moral de orga-

nização social e de relações entre os seres humanos e os seus pares e destes 

com as demais formas de vida que compõe o planeta.

Destaca-se que essas são possibilidades de relações e interrelações. Dado 

que não há o objetivo de fechar a Geografia e a EA em gaiolas epistemológicas 

fechadas e infecundas, almeja-se que outros pesquisadores se debrucem sobre 

a temática e ampliem a discussão. Compreende-se que essas duas áreas ofere-

cem inúmeras possibilidades para pesquisadores e educadores que almejem en-

veredar por seus saberes.
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INTRODUÇÃO

 Este trabalho tem o objetivo de realizar um relato de experiência no ensino 

de Geografia em uma escola pública de ensino médio de Lavras da Mangabeira/

CE. Nesse sentido, foi utilizado o conteúdo de migração na mediação e se desen-

volveu junto a uma turma de 3º ano.

 A escolha por essa temática se deu em função de ser uma abordagem 

amplamente discutida na atualidade, onde se é possível verificar inúmeros ex-

emplos de migrações nas mais diversas escalas. Ainda surgiu em função de que, 

por diversas vezes, pode-se identificar contextos decorrentes do fluxo migratório 

e que se passam despercebidos por parte da população.

 Nesse sentido, houve o objetivo em desenvolver uma mediação do conteú-

do geográfico de forma vinculada com alguma temática de interesse da turma de 

alunos. Por se tratar de algo popular no país, foi optado por vincular ao futebol. 

Contanto, caberia inúmeras outras possibilidades.

Assim, foram desenvolvidas abordagens no sentido de mostrar a importân-

cia de se compreender a migração, seus impactos na sociedade e que são mov-

imentações humanas que sempre aconteceram ao longo de toda a história da 

humanidade.

Quando se é observado o futebol, é possível verificar a ampla variedade 

de migrações e seus desdobramentos. Por exemplo, se analisado a seleção de 

futebol da França, última campeã da Copa do Mundo, nota-se que parte con-

siderável dos jogadores possuem raízes africanas, seja por seu nascimento ou 

ascendência de seus pais. Em contrapartida, outras seleções, como Brasil, não 

possuem jogadores naturais ou ascendentes de primeiro grau de outros países.

O que explicaria isso? Certamente, um resgate histórico sobre os fluxos mi-

gratórios seria capaz de realizar uma pertinente contribuição, conforme é descrito 

ao longo deste manuscrito.
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 Dessa forma, para que o desenvolvimento da aula ocorresse da maneira 

conforme planejada, foram realizadas pesquisas no sentido de agregar conhec-

imento a respeito de possíveis temáticas que estão no cotidiano do aluno e que 

possivelmente são úteis no sentido de utilizar na mediação do referido conteúdo. 

Em síntese, fez-se necessário a adesão a dois procedimentos fundamentais: le-

vantamentos bibliográficos e levantamentos empíricos.

 Diante daquilo que foi possível de se analisar, averígua-se que é relevante 

puder contribuir no processo de ensino e aprendizagem ao ser realizado aulas 

que tragam uma relação direta do conteúdo da disciplina e as experiências de 

vida do aluno, tal como foi o vínculo entre migração e futebol.

 Nesse sentido, faz-se importante uma reflexão dos professores a respeito 

das metodologias que utilizam em suas aulas, visto que há diversas possibili-

dades de se mediar os conteúdos de forma que, ao vincular esse conteúdo com 

a vida do aluno, pode fazê-los perceber a importância da Geografia para o seu 

desenvolvimento enquanto cidadão.

METODOLOGIA

 A construção deste relato de experiência se funda em dois momentos: le-

vantamentos bibliográficos e levantamentos empíricos. Isso se deu em função de 

necessitar se conhecer metodologias que contribuíam para o processo de ensino 

e aprendizagem, ao mesmo passo em que se fez necessário colocá-la em prática 

para verificar a sua eficácia.

 No tocante aos procedimentos técnicos que se fizeram necessários, desta-

ca-se que a abordagem da pesquisa possui um caráter qualitativo. Isso se deu 

em função de que, conforme enfatiza Godoy (1995, p. 21): “A abordagem quali-

tativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia.”. Dessa maneira, neste relato de 

experiência se deu enfoque ao estudo de caso.
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Além disso, essa abordagem da pesquisa visa dar ênfase quanto a análise e 

interpretação dos dados. Assim, está mais preocupada em realizar uma pesquisa 

com informações minuciosas sobre um tema do que propriamente em apresentar 

com precisão os termos numéricos identificados, tal como ocorre na abordagem 

quantitativa (MARCONI e LAKATOS, 2008, p. 269).

 Assim, adentrando as leituras realizadas, destaca-se que às contribuições 

desenvolvidas por Castro (2008) e Tavares (2019) se fizeram de grande valia, 

pois enquanto a primeira fonte contribuiu na elucidação a respeito de migração, 

a segunda permitiu refletir sobre a possibilidade de aproximar esse conteúdo 

geográfico a algo atrativo ao aluno.

 Nesse sentido, fez-se importante a etapa seguinte: o levantamento empíri-

co. Essa fase ocorreu juntamente com os alunos do 3º ano de ensino médio de 

uma escola pública do município de Lavras da Mangabeira, no Estado do Ceará. 

Na ocasião, foram realizadas análises na forma como os alunos se comportavam 

diante do conteúdo abordado de forma entrelaçada ao futebol.

 Destaca-se que essa técnica de coleta de dados se baseia na proposta 

de pesquisa elaborada por Malinowski (1978), denominada “observação partici-

pante”. Esse procedimento, conforme subentendido, consiste em coletar às infor-

mações necessárias para a pesquisa enquanto participa ativamente da atividade, 

tal como aconteceu com a mediação do conteúdo sobre migração.

 Mediante a esses procedimentos, isto é, de levantamentos bibliográficos e 

empíricos, foram realizadas análises das informações obtidas e sistematizadas 

no sentido de transcrever para este manuscrito. Assim, destaca-se a eficácia dos 

caminhos aderidos no sentido de realizar este relato de experiência de uma ma-

neira viável.

MIGRAÇÃO E FUTEBOL: DA TEORIA À PRÁTICA ESCOLAR

Enquanto ciência, a Geografia tem suas bases no sentido de proporcio-

nar uma leitura apurada do mundo àqueles gratificados com esse conhecimento 
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geográfico. Enquanto disciplina escolar, não é tão diferente. Embora o nível de 

exigência seja menor, é possível proporcionar aos estudantes uma compreensão 

da pertinência da Geografia para o seu desenvolvimento pessoal.

Dessa maneira, emergem documentos dos órgãos competentes visando 

analisar as formas de avaliar a dimensão de conhecimento do discente diante 

daquilo que ele estudou no decorrer de um determinado intervalo de tempo na 

comunidade escolar. Dentre estes, enfatiza-se a Base Nacional Comum Curric-

ular (BNCC).

Dessa forma, os alunos perpassam a compreender os aspectos de inter-

esse da Geografia Escolar, colocando-os na condição de realizar interpretações 

sobre os acontecimentos que envolvem a relação sociedade-natureza.

Nesse sentido, Corrêa (1996, p. 8) destaca que: 

“A Geografia tem suas raízes na busca e no entendimento de lugares, 
regiões, países e continentes, resultantes das relações entre os homens 
e entre estes e a natureza.”.

Tal afirmativa ratifica a importância da Geografia nesse ângulo de análise 

colocado posteriormente pela BNCC, que espera que o aluno tenha adquirido 

determinadas habilidades e competências ao final de um determinado período.

Com isso, perpassam a compreender a relação homem-natureza e as 

formas de organização da sociedade. Assim, diante dessas múltiplas relações, 

imensas características estão presente no cotidiano de cada ser humano.

Nesse sentido, conforme anuncia Callai (1999, p. 58): “A Geografia que o 

aluno estuda deve permitir que ele se perceba como participante do espaço que 

estuda, onde os fenômenos que ali ocorreram são resultados da vida e do tra-

balho dos homens e estão inseridos num processo de desenvolvimento.”.

Contanto, é preciso realizar uma ressalva no tocante as metodologias de 

ensino utilizadas nas abordagens dos conteúdos. De certo modo, é necessário 

que os professores rompam de vez com o ensino tradicional, onde o professor é 

o centro da aula e o aluno é somente alguém isento de qualquer conhecimento 
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prévio que possa agregar para a mediação do conteúdo. Dessa maneira, é pre-

ciso proporcionar aulas mais atrativas do ponto de vista do aluno, colocando-o 

como parte central desse processo de ensino e aprendizagem.

Assim, uma das questões fundamentais é que se trabalhem os conteúdos 

a partir daquilo que é vinculado ao cotidiano do aluno, contrariando ao modelo 

de ensino tradicional em que os conteúdos são abordados de forma que os dis-

centes não percebem qualquer contribuição daquela aprendizagem para o seu 

desenvolvimento pessoal.

Esse modelo tradicional, inclusive, é uma das possíveis causas do desin-

teresse dos alunos em alguns conteúdos e em perceber a escola não como um 

espaço de aprendizagem, mas sim como um ambiente que, em certos momen-

tos, torna-se enfadonho e exaustivo de se estar presente.

Nesse sentido, é possível verificar a importância de estar sempre relacio-

nando os conteúdos da disciplina com o cotidiano do aluno. Tal proposta, além 

de promover o interesse discente pelo conteúdo mediado em aula, ainda desen-

volve a noção de que aquele conteúdo é importante para o seu desenvolvimento 

e, sobretudo, compreensão do mundo (TAVARES, 2019, p. 134).

Desse modo, com a Geografia Escolar é possível identificar essas possibi-

lidades, uma vez que o aluno desenvolve um olhar geográfico sobre os acontec-

imentos que são encontrados na sociedade, nas mais diversas escalas.

Neste trabalho, dá-se ênfase ao contexto de migração. Por esse termo, 

compreende-se como o deslocamento espacial de um lugar para outro, sendo 

uma condição multiescalar, ou seja, possui escalas que vão do global ao local. 

Assim, mudar a residência de bairro para outro na mesma cidade se torna um 

exemplo de migração, tal como também a mudança de residência de um país na 

América do Sul para um outro na Europa.

Diversos são os fatores que desenvolvem essa necessidade de migrar, que 

pode ser coletiva ou individual. A título de exemplo, em um estudo referente ao 

processo migratório de São Paulo no cenário da imigração internacional, Bas-
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sanezi (2012, p. 116) afirma que parte desse fluxo “esteve articulado aos pro-

cessos socioeconômicos vigentes e a eventos de caráter mais conjuntural, como 

crise econômica, epidemias e guerra.”

Resgatando essa afirmativa e analisando outros fluxos migratórios pelo 

mundo, pode-se afirmar que esses fatores são concebidos como globais. Além 

disso, outros aspectos condicionantes podem estar vinculados a esses supracit-

ados, como às causas religiosas e políticas, bem como condições naturais (como 

climáticas, furacões e terremotos), etc.

De fato, são fatores que estão presentes no mundo contemporâneo e que 

são possíveis de serem vistos com uma certa frequência ao redor de todo o globo 

terrestre. Para fins de mensuração neste manuscrito, enfatiza-se que se tem com 

maior dominância atualmente às guerras civis e a questão socioeconômica.

No que tange às guerras civis relacionadas aos aspectos religiosos e políti-
cos, pode-se mencionar atualmente com maior evidência o caso existente no 
Afeganistão, país situado no continente Asiático. Lá, após a retomada do poder 
do governo pelo Talibã, grupo fundamentalista islâmico, parte considerável da 
população entrou em desespero no sentido de fugir do país. Isso aconteceu em 
razão de relembrarem o histórico de censura e opressão que esse grupo impôs 
sobre os afegãos, em especial às mulheres, em outros momentos em que esteve 
no poder1.

No tocante a questão socioeconômica, tem-se como mais evidente o caso 
da Venezuela, país localizado na América do Sul. Tal como é destacado nos 
meios de comunicação, é possível observar que a crise econômica que assola o 
país tem proporcionado uma evasão de parte da população no sentido de buscar 
melhores condições de vida em outros países. Um dos destinos mais procurados 
é o Brasil, e essa escolha ocorre em função da proximidade territorial e por apre-

sentar uma maior viabilidade para o seu refúgio2.

1 Talibã avança e mais de 300 mil pessoas abandonam casas no Afeganistão. Disponível 
em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/08/12/taliba-avanca-e-mais-de-300-
mil-pessoas-abandonam-casas-no-afeganistao.htm. Acesso em: 17/11/2021.
2 Refugiados venezuelanos no Brasil. Disponível em: https://falauniversidades.com.br/re-
fugiados-venezuelanos-brasil/ Acesso em: 17/11/2021.

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/08/12/taliba-avanca-e-mais-de-300-mil-pessoas-abandonam-casas-no-afeganistao.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/08/12/taliba-avanca-e-mais-de-300-mil-pessoas-abandonam-casas-no-afeganistao.htm
https://falauniversidades.com.br/refugiados-venezuelanos-brasil/
https://falauniversidades.com.br/refugiados-venezuelanos-brasil/
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Nesse sentido, pode-se mensurar ainda diversas formas de migração no 

sentido temporal. Assim, de forma geral, pode-se destacar as migrações tem-

porárias e permanentes.  Relacionadas a essas, existem às seguintes migrações: 

pendular, nômade, transumância, diáspora e êxodo rural.

Como os nomes já sugerem, migrações temporárias são referentes àqueles 

casos em que tem um certo limite temporal, ou seja, em algum momento breve 

os migrantes pretenderão retornar a sua localidade de origem. Em contrapartida, 

migrações permanentes são aquelas onde os migrantes optam por fixar de forma 

estável na nova localidade (CASTRO, 2008, p. 24-25).

No tocante as outras migrações derivadas da temporária, destacam-se al-

gumas, como é o caso da pendular, por ser aquela em que ocorre diariamente. 

Geralmente, representa o caso de pessoas que estudam ou trabalham em uma 

cidade e moram em outra. Com isso, necessitam se deslocar praticamente todos 

os dias. A denominação “pendular”, inclusive, é oriunda da semelhança que há 

com o pêndulo de um relógio, que a todo momento faz voltas completas nesse 

medidor de tempo, indo e voltando constantemente. Da mesma forma como o 

pêndulo de um relógio, pessoas que moram em uma cidade e estudam ou tra-

balham em outra também estão indo e vindo frequentemente.

Enquanto que no caso das migrações derivadas da forma permanente, 

pode-se considerar o caso do êxodo rural. Tal migração esteve em maior pre-

dominância no Brasil no período da intensificação da industrialização do país, 

sendo de forma mais intensa na década de 1970. No entanto, atualmente, ain-

da é fortemente evidente. Essa migração ocorre no intuito de buscar melhores 

condições de vida, especialmente no que toca a oferta de empregos e de acesso 

facilitado aos serviços básicos, como educação e saúde.

Para todos os fins, esse contexto geral de migrações pode ser enquadrado 

de diferentes formas: forçadas, voluntárias e restringidas.

Nesse sentido, migrações forçadas são aquelas em que a população se 

retira de uma localidade de forma indesejada. Quanto às voluntárias, acontecem 
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de forma intencional. Por fim, às migrações restringidas são aquelas onde ocorre 

a buscar por um controle quanto ao fluxo migratório (CASTRO, 2008, p. 37).

De modo geral, é possível afirmar que como consequência desses tipos 

de fluxos migratórios, surgem diversos impactos tanto na localidade que ganha 

aumento populacional quanto naquela que perde (CASTRO, 2008, p. 38-39).

Enfatiza-se aqui o caso daqueles que tem um aumento. Nesses países, 

acompanhado do crescimento populacional, tem sido percebido impactos como 

a aculturação e xenofobia. Assim, pessoas que tinham determinados costumem 

e tradições tanto podem levá-los para a localidade em que migra, como também 

pode deixar de práticas tais atos em função de aderir aos costumes e tradições 

da nova moradia. No tocante a xenofobia, é possível notá-la em diversas escalas, 

desde a local até a global. Aqui no Brasil, por exemplo, com uma certa frequência 

acontecem casos de nordestinos que optam por migrar para o Sudeste em busca 

de melhores condições de vida e nesse novo território são vítimas de xenofobia 

por alguns residentes locais.

Assim, conforme supracitado, averígua-se que diversos aspectos estão en-

trelaçados a uma migração. Quando se promove um fluxo migratório, não ocorre 

somente um deslocamento de uma pessoa, mas diversos outros fatores que im-

pactam tanto no local de partida quanto no local de chegada desse migrante.

Realizadas as discussões bibliográficas que viabilizaram o planejamento 

da mediação desse conteúdo em âmbito escolar, adentra-se a prática desse re-

lato de experiência. Assim, é possível enfatizar que mediar esse conteúdo de 

migração em sala de aula é dar a possibilidade de o aluno construir o seu conhe-

cimento geográfico a respeito dessa abordagem.

No ambiente escolar, comumente, essa temática é discutida de forma pri-

oritária nas turmas de 7º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio e 

se concebe como uma abordagem relevante para o desenvolvimento do discen-

te. Contanto, cabe alertar que compete ao professor a utilização de metodologias 
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de ensino que contribua no sentido de atrair os alunos para a mediação do con-

teúdo.

Dessa maneira, enfatiza-se a importância de o professor conhecer os seus 

alunos, saber aquilo que lhes interessam estudar e, a partir disso, tentar tra-

balhar os gostos dos alunos junto ao conteúdo da disciplina. Tal afirmativa parte 

do entendimento de que, quando se trata de uma mediação de conteúdo a partir 

de algo pertencente ao cotidiano do aluno, este sujeito tende a se mostrar mais 

interessado.

Nesse sentido, para essa ocasião relatada, foi optado por entrelaçar o con-

teúdo de migração com o futebol. A escolha por esse esporte se deu em função 

de ser uma das características mais em comum diante da turma em que foi 

proposto a aula. Assim, visou-se proporcionar uma maior curiosidade dos alunos 

pelo conteúdo.

Acredita-se que esse é um caminho viável no sentido de atrair a atenção 

discente. Nas palavras de Freire (2002, p. 33-34) é possível compreender que:

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de 
métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mes-
mo, que o professor se ache “repousado” no saber de que a pedra fun-
damental é a curiosidade do ser humano. E ela que me faz perguntar, 
conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer.

Assim, o conteúdo de migração esteve vinculado a temática futebol. Com 

isso, foram contextualizados os diversos tipos de migrações que podem ocorrer 

de forma derivada desse esporte, desde as migrações temporárias até às perma-

nentes, bem como às causas e consequências desse fluxo de pessoas.

De maneira introdutória, como forma de proporcionar a primeira aproxi-

mação do conteúdo com os alunos, foi possível trazer o exemplo da migração 

pendular, que acontece com uma certa frequência entre às viagens de ida e volta 

dos jogadores de sua residência até o local onde treinam futebol.

Outro exemplo nessa temática, é o caso da migração em transumância, 

aquela em que ocorre em determinados períodos. Assim, foi possível exemplifi-
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car o conteúdo de migração a partir dos momentos em que ocorrem a Copa do 

Mundo de futebol, realizada a cada quatro anos em um determinado país.

Com isso, é possível de se verificar que são diversas às possibilidades de 

se mediar o conteúdo de migração a partir do futebol, desde que ocorra uma 

adaptação adequada.

Uma das abordagens que mais atraiu os alunos ao conteúdo se deu quan-

to a ascendência de alguns jogadores, ao ser relatado o porquê que algumas 

seleções de futebol de países europeus se encontram com um número consid-

erável de jogadores que possuem origens de outros países externos a esse con-

tinente, mas que se tornaram cidadãos europeus em função de naturalização ou 

de nascimento.

Dentre esses, têm-se o caso da seleção da França. Quando analisado a lis-

ta de jogadores convocados para a última Copa do Mundo, em 2018, é possível 

ser verificado que 14 dos 23 jogadores que representaram a seleção francesa 

possuem raízes africanas, seja por seu nascimento na África ou de seus pais.

Nascidos em países africanos, mas naturalizados franceses, constavam: 

Steve Mandanda, nascido em Zaire e Samuel Umtiti, em Camarões. Em con-

trapartida, o quantitativo de jogadores que, embora nascidos na França, tinham 

pais nascidos no continente africano, é bem mais extenso e envolvem jogadores 

reconhecidos mundialmente, tais como Kylian Mbappé, de origem de Camarões e 

Argélia; Paul Pogba, de Guiné; Ousmane Dembele, Djibril Sidibé e N´golo Kanté, 

de Mali; e Blaise Matuide e Presnel Kimpembe, da República Democrática do 

Congo.3

A partir dessa curiosidade, foi possível adentrar a abordagens como mi-

gração internacional, oriunda de guerras e questões econômicas. Assim, foi ex-

planado que o fato de uma parcela desses jogadores serem filhos de país africa-

3 O talento de origem africana conquista a copa: Mais da metade da seleção francesa de 
futebol tem suas raízes na África. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/15/
deportes/1531678163_080637.html.  Acesso em: 17/11/2021.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/15/deportes/1531678163_080637.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/15/deportes/1531678163_080637.html
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nos, deu-se em função de que seus genitores se refugiaram na Europa em busca 

de melhores condições de vida. Da mesma maneira, são os casos de jogadores 

que, mesmo nascidos na África, optam por migrar para a França ainda jovens e, 

invés de defenderem as cores de uma seleção africana, optam pela francesa.

A partir desse momento, surgiu a seguinte inquietação para os alunos refle-

tirem: por que os pais ou os próprios jogadores migraram em maior quantidade 

para a França, e não para qualquer outro país europeu? Tal questionamento con-

tribui para adentrar a abordagem de colonialismo, exploração europeia perante 

a África e a influência que ainda exerce atualidade, mesmo após esses países 

africanos terem conquistado a independência.

Assim, é possível afirmar que a França foi a responsável por colonizar mui-

tos desses países, como República Democrática do Congo, Togo, Argélia, Mar-

rocos, Mali, Guiné e Camarões, etc.

Essa colonização, movida à exploração dos recursos naturais existentes 

nas colônias, influencia a migração de africanos a seu país até os dias de hoje, 

em função de inúmeras razões, como a facilidade no idioma aos africanos que 

optam por migrar para a Europa (já que os franceses impuseram a sua língua às 

nações colonizadas), histórico migratório desde os tempos coloniais (em espe-

cial, no período de pós segunda guerra mundial, onde a França incentivou a ida 

de africanos a sua nação), dentre outros razões.

Portanto, em função de fatores como esses supracitados, africanos pos-

suem uma certa simpatia com a França. Na Copa do Mundo, inclusive, foi noticia-

do em alguns jornais no Brasil que uma parcela de africanos que acompanharam 

a copa estava torcendo pela seleção francesa ser a vencedora da competição.4

Ampliando esta discussão, é possível concluir que a abordagem do con-

teúdo de migração interligado a temática futebol se deu de forma exitosa, uma 

4 Africanos adotam seleção francesa com um sentimento familiar. Disponível em: https://
www.antena1.com.br/noticias/africanos-adotam-selecao-francesa-com-um-sentimento-famil-
iar Acesso em: 17/11/2021.

https://www.antena1.com.br/noticias/africanos-adotam-selecao-francesa-com-um-sentimento-familiar
https://www.antena1.com.br/noticias/africanos-adotam-selecao-francesa-com-um-sentimento-familiar
https://www.antena1.com.br/noticias/africanos-adotam-selecao-francesa-com-um-sentimento-familiar
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vez que os alunos foram tomados pela curiosidade de buscar saber a real origem 

dos jogadores, bem como os fatores que causaram a migração da África para a 

Europa.

Nesse sentido, enfatiza-se que a partir dessa metodologia os alunos 

passaram a perceber a presença desse conteúdo em seu cotidiano, seja em 

seu espaço vivido ou nos meios midiáticos em que acompanham diariamente, 

através de redes sociais ou programas de televisão.

Assim, ainda é preciso afirmar que inúmeras temáticas não destacadas 

neste manuscrito podem ser abordadas a partir do futebol. Com isso, faz-se im-

portante o papel do professor no momento de tomar o cotidiano do aluno como 

possibilidade de vinculação ao conteúdo para as aulas da disciplina.

Essas alternativas metodológicas surgem como forma de tornar as aulas 

mais atrativas sob o olhar do aluno, dinamizando a mediação do conteúdo e co-

locando esse educando na posição de interesse em participar da discussão, ao 

ser posto suas curiosidades, seus prévios conhecimentos a respeito, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Discutir a temática migração em ambiente escolar, é proporcionar aos dis-

centes a possibilidade de compreenderem parte dos fatores que constituem às 

nações, visto que muitas delas são formadas a partir de fluxos migratórios que 

em algum momento de sua história foram mais intensos.

Assim, diante das análises realizadas ao longo deste manuscrito, é plausível 

destacar às contribuições desse momento de aula, tanto no que tange a con-

strução do conhecimento do aluno a partir de práticas metodológicas perten-

centes a seu cotidiano, quanto também na necessidade daqueles professores 

ditos tradicionais reverem a forma como mediam os conteúdos em aula.

Mediante a esse relato de experiência, compreende-se que diante da pos-

siblidade dos conteúdos serem abordados de forma relacionadas ao cotidiano 
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discente, além de promover o interesse do aluno em participar da aula, ainda 

proporciona um entendimento de que aqueles conteúdos estudados nas escolas 

estão presentes em sua vida e que, em função disso, torna-se uma disciplina 

concebida como essencial para a sua formação enquanto cidadão.

Em linhas gerais, destaca-se, portanto, o importante papel do professor no 

tocante a adesão de metodologias de ensino que contribuam para uma apren-

dizagem significativa dos alunos, tornando essa construção do conhecimento at-

rativa, harmônica e estimulante ao olhar dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo. Imigração internacional e dinâmi-
ca demográfica no tempo do café. In: TEIXEIRA, Paulo Eduardo; BRAGA, Anto-
nio Mendes da Costa; BAENINGER, Rosana (org.). Migrações: implicações pas-
sadas, presentes e futuras. São Paulo/SP: Cultura Acadêmica, 2012. p. 85-119.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília/
DF, 2018.

CALLAI, Helena Copetti. O ensino de Geografia: recortes espaciais para análise. 
In: CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos. et. al. Geografia em sala de aula: práti-
cas e reflexões. 2ª ed. – Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS/1999. p. 
57-63.

CASTRO, Fátima Velez de. A Europa do outro – a imigração em Portugal no 
início do século XXI: estudo do caso dos imigrantes da Europa de Leste no con-
celho de Vila Viçosa. Dissertação (Mestrado em Estudos sobre a Europa) – Fac-
uldade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008, 265p.

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo/SP: 
Ática, 1986.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. 25ª ed. São Paulo/SP: Paz e Terra, 2002.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo/SP, v. 35, nº 3, p. 20-29, 1995.



56 57

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do 
empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné 
melanésia. 2ª ed. São Paulo/SP: Abril Cultural, 1978.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 
5ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

TAVARES, Cícero Antonio Jatanael da Silva. Geografia do cotidiano: o ensino 
dos conteúdos geográficos mediante a técnica da tempestade de ideias. Revista 
Geopauta, Vitória da Conquista/BA, v. 3, nº 2, p. 127-141, 2019.



58

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

CAPÍTULO 4

GEODIVERSIDADE 
AFRO-BRASILEIRA: 

REFLEXÕES A PARTIR DO 
ENSINO DE GEOGRAFIA

Gabriel de Miranda Soares Silva

10.48209/978-65-89949-64-4



58 59

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

INTRODUÇÃO

A escola não fala da África, ninguém fala da África.
G., (2021).

Refletir sobre os diferentes espaços do globo é um dos objetivos do com-

ponente curricular Geografia, apresentar os continentes, e seus aspectos físi-

cos-naturais, econômicos e socioculturais devem estar entre as competências a 

serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica.

Nos anos finais do Ensino Fundamental cabe a Geografia aprofundar o 

conhecimento dos estudantes sobre os continentes, no 8º ano é destacado a 

América e a África, já no 9º ano são analisados a Europa, Ásia e Oceania. Neste 

texto iremos apresentar como o continente africano é observado nos documentos 

curriculares e nos materiais didática de Geografia, destacando a importância da 

compreensão e implementação da Lei 10.639 de 2003 no espaço escolar.

Neste sentido o objetivo deste texto é descrever uma prática pedagógica 

sobre a geodiversidade afro-brasileira, desenvolvida pelos estudantes da Escola 

Municipal de Educação Básica Tenente Abílio da Silva Moraes, que se localiza no 

município de Várzea Grande – Mato Grosso. A atividade foi realizada em turmas 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, apresentando características do conti-

nente africano e refletindo sobre a desigualdade racial no Basil, partindo de uma 

aula expositiva e uma roda de conversa sobre estas temáticas.

DESENVOLVIMENTO

A Geodiversidade do continente africano ganha destaque no 8º ano do En-

sino Fundamental, quando são apresentados os aspectos sociais, econômicos e 

culturais da África. No quadro 1, destaca-se as habilidades e objetos de conhec-

imentos que são desenvolvidos com os estudantes durante o ano letivo.
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Quadro 1 – Unidades Temáticas, Habilidades e Objetos de Conhecimento 

Unidades 
Temáticas

Habilidades
Objetos de

 Conhecimento

Conexões e escalas

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de 
Estado, nação, território, governo e 

país para o entendimento de conflitos e 
tensões na contemporaneidade,
com destaque para as situações 

geopolíticas na América e na África 
e suas múltiplas regionalizações 

a partir do pós-guerra.

Corporações e
 organismos 

internacionais e
 do Brasil na ordem 
econômica mundial.

Conexões e escalas

(EF08GE06) Analisar a atuação das 
organizações mundiais nos processos 
de integração cultural e econômica nos 

contextos americano e africano, 
reconhecendo, em seus lugares de 
vivência, marcas desses processos.

Corporações e
 organismos

 internacionais e 
do Brasil na ordem 
econômica mundial.

Conexões e escalas

(EF08GE08) Analisar a situação do 
Brasil e de outros países da

 América Latina e da África, assim 
como da potência estadunidense
na ordem mundial do pós-guerra.

Corporações e 
organismos

 internacionais e 
do Brasil na ordem 
econômica mundial.

Conexões e escalas

(EF08GE09) Analisar os padrões
 econômicos mundiais de produção, 

distribuição e intercâmbio dos 
produtos agrícolas e industrializados, 

tendo como referência os Estados
 Unidos da América e os países 

denominados de Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul).

Corporações e 
organismos

 internacionais e 
do Brasil na ordem 
econômica mundial.
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Mundo do trabalho

(EF08GE13) Analisar a influência do 
desenvolvimento científico e

 tecnológico na caracterização
 dos tipos de trabalho e na 

economia dos espaços
 urbanos e rurais da América e 

da África.

Os diferentes 
contextos e os meios 
técnico e tecnológico 

na produção.

Formas de represen-
tação e pensamento 

espacial

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras 
formas de representação cartográfica 
para analisar as redes e as dinâmicas 

urbanas e rurais, ordenamento
 territorial, contextos culturais, modo de 

vida e usos e ocupação de solos
 da África e América.

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos 

da América e África.
Leitura, Localização, 

orientação, 
representação, 
espacialização
 cartográfica.

Formas de represen-
tação e pensamento 

espacial

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, 
mapas esquemáticos (croquis) e
 anamorfoses geográficas com 
informações geográficas acerca 

da África e América.

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos 

da América e África.

Leitura, Localização, 
orientação, 

representação, 
espacialização 
cartográfica.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

(EF08GE20) Analisar 
características de países e grupos de 
países da América e da África no que 

se refere aos aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e 
as pressões sobre a natureza e suas 

riquezas (sua apropriação e valoração 
na produção e circulação), o que

 resulta na espoliação desses povos.

Identidades e 
interculturalidades
 regionais: Estados 
Unidos da América, 
América espanhola 

e portuguesa e África.

Fonte: DRC-MT, (2018) – Organizado pelo Autor, (2021).
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência 

Curricular para Mato Grosso (DRC-MT), destacam estas habilidades a serem 

desenvolvidas com os estudantes e cabe aos professores, relacionar a temática 

racial e africana, nos diferentes contextos nos demais anos do Ensino Funda-

mental.

 Nos materiais didáticos utilizados em sala nos anos finais do Ensino Fun-

damental de Geografia

[...] a África se apresenta em diferentes momentos de acordo com os 
materiais adotados pelas unidades escolares, há materiais que discutem 
a África no 8º ano e outros no 9º ano. Nos materiais constatamos que os 
conteúdos descritos sobre a África não apresentam relação com o Brasil, 
no que tange a influência africana na formação da população e território 
brasileiro pouco se é discutida nos diferentes materiais didáticos analisa-
dos. De forma geral são apresentados nos recursos didáticos de manei-
ra fragmentada os aspectos sociais, econômicos e físico do continente 
africano, cabe salientar que características físicas tais como a formação 
de relevo, vegetação e o clima estão ligados a exploração da natureza, 
exemplo a mineração. A colonização que é um ponto chave para com-
preensão da influência de outras nações no continente africano é pou-
co discutida importância da população africana na formação do espaço 
geográfico brasileiro (SILVA, et al. 2018, p. 21). 

Os autores ainda destacam que sob uma perspectiva geográfica ao anal-

isar o continente africano de diferentes formas, cabe aos professores buscar a 

interação dos conteúdos, de geografia articulado a proposta da Lei 10.639 de 

2003 a fim de promover no âmbito escolar o resgate e valorização da cultura af-

ro-brasileira (SILVA, et al. 2018, p. 21).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Destaca-se as atividades desenvolvidas nas turmas do 8º e 9º ano da Es-

cola Municipal de Educação Básica Tenente Abílio da Silva Moraes, onde foram 

abordadas temáticas referentes as relações do continente africano com a for-

mação sociocultural do Brasil.

 A aula foi iniciada com questionamentos aos estudantes sobre seus conhe-

cimentos a respeito do continente africano, como demostra a figura 1, a seguir. 
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As respostas dos estudantes convergem para um pensamento sempre de infe-

rioridade, ligando o continente a fome, pobreza, miséria, falta de infraestrutura, 

ligando a África a estes estereótipos.

Figura 1 – Estudantes Respondendo aos Questionamentos Iniciais

Fonte: Acervo do autor, (2021).

Logo após foi exibido um pequeno vídeo “Desigualdade Racial no Brasil: 2 

minutos para entender5”, destacando dados estatísticos da desigualdade racial 

no Brasil de maneira didática para os estudantes.

 Em seguida dos questionamentos iniciais os estudantes foram questiona-

dos sobre outras temáticas como: quais as cidades e países africanos que os 

estudantes conhecem, quais as personalidades negras os estudantes podem 

destacar, quais os super heróis negros os estudantes conhecem, se já presenci-

aram ou passaram por situações de preconceito nos espaços escolas e quantos 

professores negros os estudantes já tiveram.

5  Link para acessar o vídeo: https://youtu.be/ufbZkexu7E0

https://youtu.be/ufbZkexu7E0
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 Ao serem questionados os estudantes não responderam muitas destas 

questões, assim iniciou-se o auxílio os estudantes a responder as questões, de-

stacando inicialmente os aspectos geográficos do continente africano, como os 

54 países que compõe o continente, apresentando as bandeiras e a regional-

ização do continente, destacando a principal regionalização do continente (África 

Islâmica e África Subsaariana) como demostra a figura 2, 3 e 4 a seguir.

 Posteriormente foi destacado a influência na matriz cultural africana na cul-

tura brasileira, na dança, música e culinária, apresentando relações positivas da 

África no Brasil. Cabe destacar que estes aspectos culturais são heranças dos 

povos escravizados que chegaram no Brasil durante o período da Colônia e do 

Império e comporão a rica miscigenação da população brasileira.

Figura 2 – Apresentação da África na Sala de Aula

Fonte: Acervo do autor, (2021).
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Figura 3 – Apresentação do Continente africano na Sala de Aula

Fonte: Acervo do autor, (2021).

Ainda foram destacadas as personalidades negras na mídia Brasileira com 

enfoque no casal de atores Lazaro Ramos e Thais Araújo, as cantoras Karol 

com Ka, MC Carol, MC Soffia e Iza, a apresentadora de Telejornal Maria Julia 

Coutinho, a Filosofa Djamila ribeiro, e o Jogador de futebol Arranha, destacando 

a importância do papel destas personalidades na mídia brasileira e a represen-

tatividade negra nestes espaços que são ocupados historicamente por brancos.
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Figura 4 – Estudantes Realizando Atividades

Fonte: Acervo do autor, (2021).

Seguindo o debate foram apresentados os super-heróis negros que ganham 

protagonismo na mídia nos últimos anos, apesar de que este espaço é ocupado 

em sua maioria por personagens brancos, os super-heróis negros vêm ocupando 

espaço nos filmes, quadrinhos e brinquedos, destacou-se o super-herói Super 

Choque ® que é produzido pela DC Comics e Warner Bros Animation. Outro 

Super-herói que ganhou destaque nos últimos anos foi o Pantera Negra ®, que 

compõe a franquia de filmes Vingadores ® produzidos pela produtoras Marvel 

Studios, Walt Disney Pictures, Walt Disney Studios Motion Pictures, onde o ator 

Chadwick Boseman se transformou em símbolo da resistência negra no cenário 

midiático contemporâneo, como demostra a figura 5.
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Figura 5 – Super-heróis Negros 

Fonte: Warner Bros Animation e Marvel Studios, (2021).

Por fim refletimos sobre quantos professores negros os estudantes tiveram 

ao longo de sua jornada na escola, e se professores negros ocupam os espaços 

de poder dentro na escola, como coordenadoras e diretores, além de refletir de 

como a população negra se encontra na sociedade e a partir de dados estatísticos 

entender como historicamente os negros são minorias nas universidades e maio-

ria nos presídios, os negros morrem mais em abordagens policiais e são mais 

presos quando comparados os dados em relação a população branca (BRASIL, 

2020). 

CONCIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre estas temáticas na sala de aula é um dos objetivos do en-

sino de Geografia, promover uma educação cidadã que permita ao estudante, 

analisar as situações de preconceito, além de visualizar as diferentes formas de 

desigualdade racial no Brasil. 

Em relação aos objetos do conhecimento a respeito do continente africano 

destaca-se que devemos apresentar a África de maneira diferente aos estudantes, 

buscando analisar o continente sobre outras vertentes deixando os estereótipos 

de pobreza e miséria em outro plano, já que estas questões se apresentam em 
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todos os continentes do planeta, cabe aos professores reavaliar suas práticas 

pedagógicas partindo de um viés que permita ao estudante compreender o es-

paço geográfico africano e refletir sobre este espaço sobre outros olhares.

Em relação as demais temas abordados buscou-se uma aproximação da 

realidade dos jovens estudantes trazendo ao debate personalidades e temas do 

seu cotidiano, para que estes jovens se sentissem à vontade para debater tais 

temáticas com liberdade para expor diferentes opiniões.

As questões que permeiam este texto são pertinentes a implementação da 

Lei 10.639 de 2003 que insere as temáticas de história e cultura afro-brasileira 

no currículo da educação básica no Brasil. Como a epígrafe deste relato apre-

senta uma frase de um estudante dita no início da aula, quando questionado o 

estudante destaca, “A escola não fala da África, ninguém fala da África”, sob este 

prisma, a escola necessita falar e apresentar a África e suas diferentes nuances, 

para que possamos diminuir as situações de preconceito e refletir sobre as diver-

sas formas de desigualdade no Brasil.
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Resumo: Nos últimos anos vem sendo cada vez mais questionado uso do livro 
didático como único recurso de ensino a ser utilizado em sala de aula. Nesse 
sentido este trabalho objetiva avaliar a utilização o livro didático e suas ponder-
ações para o ensino de geografia. Para sua realização , buscou-se exemplos de 
livros didáticos, também acompanhou-se o cotidiano de algumas turmas com 
e atividades vinculadas ao livro e  sem o livro didático. Percebeu-se que o livro 
didático por si só não é suficiente para o ensino de geografia, pois trata os temas 
de geografia de maneira muito superficial. No entanto ele pode ser um facilitador 
para o planejamento do professor. Dessa forma é necessário que o professor 
leve para sala de aula outras alternativas de recurso para um ensino de geografia 
de qualidade.

Palavras-Chave: Livro, recurso, ensino, geografia.

INTRODUÇÃO

A educação inicia por meio do diálogo e da troca de conhecimento entre ed-

ucador e educando. Segundo Vigotsky (1993), a relação educador-educando não 

deve ser uma relação de imposição, mas sim,  de cooperação, de respeito e de 

crescimento.  O aluno deve ser considerado como um sujeito interativo e ativo no 

seu processo de construção de conhecimento. Assumindo o educador um papel 

fundamental nesse processo, como um indivíduo mediador desse processo. Por 

essa razão,  cabe  a ele considerar também, o que o aluno já sabe, sua bagagem 

cultural e intelectual, para que ocorra o processo de aprendizagem.

Para Piaget (1959) a aprendizagem do estudante será significativa quando 

esse for um sujeito ativo. Isso se dará quando a criança receber informações 

relativas ao objeto de estudo para organizar suas atividades e agir sobre elas. 

Geralmente os professores “jogam” somente os símbolos falados e escritos para 

os alunos, alegando a falta de tempo. Ainda segundo Piaget, esse tempo utiliza-

do apenas para a verbalização do professor é um tempo perdido, e se gastá-lo 

permitindo que os alunos usem a abordagem tentativa e erro, esse tempo gasto 

a mais, será na verdade um ganho.

O processo de aprendizagem se desencadeia a partir da necessidade, do 
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conflito, da inquietação, de situações de desequilíbrio, sendo relevante o papel 

do educador como mediador para ajudar o educando a aprender. Supõe, portan-

to, oferecer ajuda e apoio para que o educando possa ir modificando seus esque-

mas de conhecimento, significados e sentidos, e possa se tornar mais autônomo 

diante de novas situações complexas.

De acordo com Vygotsky (1993), a sala de aula deve ser espaço de inter-

ação, no qual aluno e professor aprendem em contato com suas experiências, ou 

seja, priorizando as interações entre os próprios alunos e deles com o professor. 

Com isso, percebe-se que um projeto de mundo engloba valores que a socie-

dade constrói com a cultura de seu povo, agindo e reagindo frente aos empecil-

hos encontrados diariamente. 

O convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o am-

biente escolar é o espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é 

preciso salientar que elementos da cultura local, sua história e seus costumes 

irão determinar diferenças no trabalho de cada escola, mesmo considerando que 

precisamos ter um olhar planetário. A escola deverá oportunizar ao educando 

situações favoráveis de aprendizagem para que ele construa, de forma contextu-

alizada e interdisciplinar, competências básicas. 

Ainda de acordo com Vygotsky (1993) é fundamental para a construção do 

conhecimento a interação com o “outro”. A ótica de interação sócio-afetiva sugere 

um professor inovador e criativo que facilite o desenvolvimento integral dos seus 

alunos, isto é, um professor criador de ambientes de aprendizagem, climas, situ-

ações, contextos e ambientes estimuladores nos quais os alunos se envolvam 

nas aprendizagens.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (1997) do 

ensino de geografia nos anos iniciais é um dos objetivos para o educando: 

“Compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como o exercício dos direitos e deveres políticos, civis e sociais adotan-
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do no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às in-
justiças, respeitando o outro e exigindo de si mesmo respeito”. PCN’s 
(1997)

Nesse sentido, segundo os PCN’s(1997), a geografia da escolarização deve 

abordar diferentes relações entre o campo e as cidades em suas dimensões so-

ciais, culturais e ambientais. 

O estudo do lugar constitui uma alternativa metodológica bastante específi-

ca do ensino de Geografia, proporcionando a abordagem das questões ambien-

tais, sociais, econômicas, culturais, em que ganham destaque a observação, a 

representação, a compreensão, a avaliação e a intervenção em processos físicos 

da natureza. De acordo com Callai (2005), 

(...) estudar e compreender o lugar em Geografia significa entender o 
que acontece no espaço onde se vive para além de suas condições natu-
rais ou humanas. Muitas vezes as explicações podem estar fora, sendo 
necessário buscar motivos tanto internos quanto externos para se com-
preender o que acontece em cada lugar. (CALLAI, 2005, p.84).

O ensino da geografia pode levar os alunos a compreenderem de forma 

mais ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais con-

sciente e propositiva.

Nesse sentido, estudar o lugar significa conhecer a realidade em que o 

aluno vive, identificar o que existe, quais os processos que são desencadeados e 

como se materializa a vida do conjunto da sociedade no espaço concreto que se 

vislumbra. Olhar o lugar, entender o que acontece, exige necessariamente que o 

aluno consiga interagir com esta realidade do lugar, aprendendo a teorizar. Para 

Callai (2005),

Compreender o lugar em que se vive encaminha-nos a conhecer a história 

do lugar, e assim, a procurar entender o que ali acontece. Nenhum lugar é neutro, 

pelo contrário, os lugares são repletos de história e situam-se concretamente em 

um tempo e em um espaço fisicamente delimitado. As pessoas que vivem em um 

lugar estão historicamente situadas e contextualizadas no mundo. Assim, o lugar 
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não pode ser considerado/entendido isoladamente. O espaço em que vivemos é 

o resultado da história de nossas vidas. Ao mesmo tempo em que ele é o palco 

onde se sucedem os fenômenos, ele é também ator/autor, uma vez que oferece 

condições, põe limites, cria possibilidades. (CALLAI, 2005, p. 36).

Isto requer que o aluno abstraia e contextualize os fenômenos, construindo 

o quadro de referencial mais amplo que lhe permita avançar para uma análise 

mais crítica, entendendo que o lugar reflete o mundo globalizado. Ainda con-

forme Callai, 

Ao ler o espaço, desencadeia-se o processo de conhecimento da real-
idade que é vivida cotidianamente. Constrói-se o conceito, que é uma 
abstração da realidade em si, formada a partir da realidade em si, a partir 
da compreensão do lugar concreto, de onde se extraem elementos para 
pensar o mundo (ao construir a nossa história e o nosso espaço). Nesse 
caminho, ao observar o lugar específico e confrontá-lo com outros lug-
ares, tem início um processo de abstração que se assenta entre o real 
aparente, visível, perceptível e o concreto pensado na elaboração do que 
está sendo vivido. (CALLAI, 2005, p. 241).

Para aprender a pensar o espaço é necessário aprender a ler o espaço, 

“que significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido” (CASTE-

LAR, 2000, p. 30). Fazer essa leitura demanda uma série de condições, que 

podem ser resumidas na necessidade de se realizar uma alfabetização cartográ-

fica, e esse “é um processo que se inicia quando a criança reconhece os lugares, 

conseguindo identificar as paisagens” (idem, ibid.). Para tanto, ela precisa saber 

olhar, observar, descrever, registrar e analisar. O aluno deve ser capaz de ler, 

interpretar e representar o espaço por meio de mapas simples. Isso engloba, 

entender os mapas como constituídos de uma linguagem própria a partir de sím-

bolos que tem seu significado, e são concebidos com funções específicas como, 

orientação, localização, taxação, o que significa que cada um representa o es-

paço geográfico com características específicas.

Como mostra os PCN’s (1997), já nos primeiros anos escolares, o aluno 

deve aprender a utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar 
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informações, observando a necessidade de indicações de direção, distância, ori-

entação e proporção para garantir a legibilidade da informação.

Diante das questões abordadas, tem-se como objetivo avaliar a utilização o 

livro didático e suas ponderações para o ensino de geografia em uma escola de 

ensino fundamental do município de Agudo, Rio Grande do Sul.

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NESSA PESQUISA

Este estudo foi realizado através da pesquisa qualitativa, que busca a com-

preensão do ensino de geografia. Nesta perspectiva possui objetos ilimitados, 

significados restritos, mas que são importantes na avaliação dos dados educa-

cionais. Isto porque incorporam aspectos ideológicos para análise de uma abor-

dagem crítica evitando generalizações impróprias.

Segundo Bernadete Gatti em artigo publicado pela revista Dialogo Educa-

cional (2006), trata a pesquisa como questionadora da ciência responsável pela 

revolução de paradigmas que repercutem na elaboração de novos conhecimen-

tos, ao mesmo tempo, a saída das informações subsidiadas pelo senso comum 

revelando a necessidade de se definir uma abordagem, um método, um caminho 

a ser percorrido.

 Assim primeiramente buscou-se bibliografias sobre educação e ensino 

em geografia. Posteriormente foram levantadas informações sobre o ensino de 

geografia através das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Além 

disso, pesquisaram-se também outras bibliografias a cerca do ensino de geogra-

fia, como por exemplo, Leff (2009) e Wizniwski (2010).

O apoio de pesquisas bibliográficas acompanhou as várias etapas de desen-

volvimento do trabalho, sendo realizado através da consulta, leitura e seleção de 

uma série de bibliografias relacionadas à temática.

Posteriormente, em uma Escola Ensino Fundamental município de Agu-

do, Rio Grande do Sul, a qual não será revelada para preservar sua identidade, 

buscou-se qual o livro didático utilizado anteriormente e também no momento da 
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pesquisa, por esta escola, no ensino de geografia, bem como o projeto político 

pedagógico da escola. 

Por fim utilizou-se o livro “Geografia dos Lugares”, emprestado pela bib-

lioteca municipal de Agudo, fazendo-se então uma avaliação deste livro didático 

frente aos PCNs e a Proposta Política Pedagógica da escola.

O livro analisado foi “Geografia dos Lugares” de Diamantino Pereira, Doug-

las Santos e Marcos Bernardino de Carvalho Editora Ática para a 5ª série do 

ensino fundamental, dividido em 10 Capítulos.

Em contraponto ao livro didático buscou-se outras alternativas de ensino. 

Criou-se o projeto intitulado “Pensando a sustentabilidade do lugar onde vivo”, 

com o princípio básico de conscientizar os alunos e a comunidade escolar so-

bre a necessidade de se construir uma prática social e econômica baseada na 

preservação do ambiente, isto é, para ter consciência de que para estarmos no 

mundo é necessário que cuidemos do mundo, não poluindo e criando formas de 

efetivar ações e atitudes de respeito e preservação ao meio ambiente. Dessa ma-

neira buscou-se ficar atento para a percepção das realidades ambiental, social, 

econômica, cultural e para os seres que constroem a relação nos micro e macro 

ambientes. 

Aplicou-se esse projeto em uma turma de 6ºano do ensino fundamental, 

aonde tiveram que elaborar cartazes e maquetes na perspectiva ambiental. Tam-

bém desenvolveu-se atividades com o google Earth a fim de desenvolverem ativ-

idades referentes a paisagem local.

OS PCNS E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

O estudo do espaço geográfico pressupõe uma série de conhecimentos e 

informações que podem ser trabalhadas de maneira mais ágil, fácil e rápida com 

as novas tecnologias. O estudo das tecnologias permite compreender como as 

sociedades, em diferentes momentos da história, buscaram superar seus prob-

lemas cotidianos, de sobrevivência, transformando a natureza, criando novas for-
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mas de organização social, política, econômica e construindo paisagens urbanas 

e rurais. É importante promover situações nas quais os alunos percebam e com-

preendam a tecnologia em seu próprio cotidiano, pela observação e comparação 

da presença dela em seu meio familiar e em seu dia a dia de forma geral. 

De acordo com os PCN’s (1997), nas escalas regional e nacional, é possível 

estudar como diferentes grupos sociais se valeram de tecnologias singulares na 

construção e definição de seu espaço: como grupos indígenas, caiçaras, ribei-

rinhos, imigrantes japoneses, entre outros, construíram, no passado, técnicas 

singulares e as utilizaram como instrumentos de trabalho na estruturação de seu 

espaço geográfico: e, no presente, como se encontram esses mesmos grupos 

diante do avanço tecnológico, como incorporaram outras técnicas em seu dia a 

dia de trabalho e de lazer.

O estudo da informação, da comunicação e do transporte, por sua vez, ao 

superar uma abordagem descritiva de seus meios – televisão, rádio, automóvel, 

trem, etc. – permite uma compreensão dos processos, intenções e consequên-

cias das relações de lugares, em escala regional, nacional e até mesmo mundial. 

Neste aspecto pretende-se que os alunos construam as primeiras noções sobre 

o papel da informação e dos transportes na constituição dessas paisagens e nas 

múltiplas relações que existem entre o local, o regional e o mundial.

Conforme os PCN’s, na 3ª e 4ª série, as possibilidades de aprendizagem 

dos alunos ampliam-se em vários aspectos. A maior autonomia em relação à 

leitura e à escrita e o domínio crescente dos procedimentos de observação, de-

scrição, explicação e representação, permitem que eles sejam capazes de con-

sultar e processar fontes de informação com maior independência e construam 

compreensões mais complexas, realizando analogias e sínteses mais elabora-

das, expressas por meio de trabalhos mais completos, escritos ou apoiados em 

múltiplas linguagens.

Ainda sobre os PCN’s, no que diz respeito ao estudo sobre a represen-

tação do espaço é possível abordar de forma mais aprofundada as noções de 
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distância, direção e orientação e iniciar um trabalho mais aprofundado com as 

noções de proporção e escala. Já se pode esperar que os alunos compreendam 

que para representar o espaço é preciso obedecer a certas regras e convenções 

postuladas pela linguagem cartográfica e comecem a dominá-las na produção de 

mapas simples, relacionados com o espaço vivido e outros mais distantes.
 
ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO COMO                              
RECURSO  NO  ENSINO  DA  GEOGRAFIA

Com base no Projeto Pedagógico da escola considerada, nos objetivos 

gerais desta, não há em específico as finalidades da disciplina de geografia. A 

escola apresenta uma metodologia baseada na sequência didática que favore-

cem a investigação e a problematização, a operacionalização de estratégias, 

tendo a solidariedade como eixo fundamental. No trabalho, há uma busca para 

compreender e construir respostas possíveis diante do conhecimento e das mu-

danças sociais. 

Para tal, o livro Geografia dos lugares de Diamantino Pereira, se empenha 

em trazer atividades que sejam necessárias, como por exemplo, o trabalho em 

conjunto dos alunos. São atividades presentes em todos os capítulos do livro, 

nas quais os alunos em duplas, grupos devem discutir, refletir, problematizar com 

os demais colegas e com o educador.

 A sequência didática estabelece conexões entre os processos que com-

preende o planejamento, desenvolvimento e avaliação de um conjunto de ativi-

dades ligadas entre si, garantindo a organização do processo de ensino-apren-

dizagem e gerando produções coletivas e individuais, orais e escritas. Dessa 

forma é possível favorecer a interdisciplinaridade.

Os professores formam um conjunto de mediadores na construção do con-

hecimento, que possibilita progressos no desenvolvimento da criança. Nessa 

perspectiva, não cabe analisar somente a relação professor-aluno, mas também 

a relação aluno-aluno. Para Vygotsky (1993), a construção do conhecimento se 

dará coletivamente, portanto, sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito.
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   Sobre os temas transversais, observamos que o livro deixa a desejar, pois 

em um primeiro momento não se identifica a presença de tema algum, após uma 

segunda reflexão, percebe-se a presença do tema de meio ambiente, mas é de 

uma maneira muito sucinta, quase imperceptível.

Dessa forma, pensa-se que somente esse material de apoio aos profes-

sores desta escola, não é o suficiente para que contemple todos os objetivos do 

Projeto Pedagógico, o livro unicamente não dá conta.

O projeto político pedagógico propõe um posicionamento crítico do                         

currículo perante a interdisciplinaridade. Nesta perspectiva, apresenta-se como 

um arranjo curricular que supera o isolamento e a autonomia das disciplinas e 

abre a possibilidade do diálogo e convivência entre eles, compondo áreas de 

conhecimento mais abrangentes.  Assim rompe-se com a estrutura das grades 

curriculares que encerram as disciplinas em si mesmas e criam-se redes e teias 

curriculares que reconhecem as conexões entre os saberes, os valores, os co-

nhecimentos e as especificidades, conceituais, discursivas e metodológicas dos 

componentes curriculares gerando uma perspectiva mais sistêmica e ampla de 

conhecer, problematizar, pensar, dizer e viver as realidades. 

Aqui mais uma vez vê-se um conflito perante livro adotado pela escola,             

pois há uma contradição entre o discurso do Projeto Pedagógico e a abordagem 

do livro. Apesar de o discurso da escola ser de “romper com as estruturas das 

grades curriculares”, o livro nos mostra o oposto. Inicia apresentando o Estado do 

Rio Grande do Sul e fazendo uma análise sobre suas paisagens, espaços geográf-

icos, divisão política e regional do Brasil. Em seguida aborda temas do relevo, 

do clima, para somente após introduzir o homem. Assim, percebe-se resquícios 

de uma Geografia Tradicional, na sua organização fragmentada, expondo de um 

lado o homem e de outro a natureza.  Bischof (apud. PINHEIRO, 1994, p 126) 

reforça que dentro da perspectiva de Geografia Tradicional os professores tratam 

os espaços geográficos de forma fragmentada, parcial e não como totalidade.
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A respeito da perspectiva da escola quanto ao ensino e aprendizagem da 

geografia não há especificidade sobre a geografia, está pautada na perspectiva 

de projetos de modo que professores e estudantes constituem-se como co-au-

tores do conhecimento dos processos a conhecer e, em especial, do próprio 

planejamento curricular. Incorporam saberes e necessidades dos alunos, bem 

como as propostas para a organização do processo de ensino aprendizagem.

Para Morin (1981), a organização do trabalho escolar por projetos sugere o 

reconhecimento da flexibilização organizativa, não mais linear e por disciplinas, 

mas em espiral, pela possibilidade de promover as inter-relações entre as difer-

entes fontes e os desafios impostos pelo cotidiano.

Os projetos devem fundamentar-se em acordos éticos baseados tanto 

nas propostas dos estudantes, aquilo que consideram importante para a sua 

formação, quanto dos professores, que regulam a organização e as dinâmicas 

curriculares do processo de ensino aprendizagem. Permitem reorientar e reor-

ganizar os roteiros de construção do conhecimento e trabalhar com conteúdos 

contextualizados e globalizados. É importante destacar que uma forma de orga-

nização do currículo não exclui aos demais – o projeto educativo tem conexões 

entre processos operacionais e o planejamento, metodologia, e avaliação.

O planejamento é de fundamental importância na organização do processo 

de ensino aprendizagem, pois é através dele que o professor irá prever o desen-

volvimento e organizar a sua prática para que seus objetivos sejam alcançados. 

Vasconcellos diz que o planejamento antecipa as ações que irão atingir 

os objetivos que traçamos, que vem das necessidades criadas por uma deter-

minada realidade, e assim pode-se agir de acordo com elas. Segundo ele, sem 

planejamento não existe processo de ensino aprendizagem, pois planejar é algo 

próprio do ser humano.

(...) o planejamento coloca-se como um caminho do homem resgatar sua 
dimensão de sujeito, na medida em que através dele, se capacita para 
exercer sua liberdade, sua criatividade, para traçar o seu destino, não de 
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uma maneira idílica, ilusória, mas preparando-se para o confronto com 
estas determinações e limites da realidade a ser mudada. (VASCON-
CELLOS, 2000, p. 60).

Entende-se que a aprendizagem é um processo de construção e resignifi-

cação do conhecimento e implica o desenvolvimento integral do educando. É 

um processo de mão dupla, onde educador e educando aprendem e se modifi-

cam pela mediação, alternando os papéis continuamente, construindo um modo 

próprio e original de entender o mundo e a realidade, assim como uma forma 

crítica de agir sobre ela.

É papel do professor, ajudar os alunos a construírem uma consciência glob-

al das questões relativas ao meio para que possam assumir posições e atitudes 

afinadas com valores referentes à proteção do ambiente e melhoria do mesmo, 

atribuindo significado e contextualizando suas aprendizagens.

A proposta de Freire e sua defesa por um ensino que valorize o homem,             

e que desenvolva suas capacidades correspondendo com a própria natureza 

do ser humano, que é de se humanizar e ser mais atuante dentro da sociedade, 

configurando-se participante e principalmente transformador de uma realidade 

injusta e discriminatória vem ao encontro disso. Freire (2001) expõe a natureza e 

condição do homem na sociedade:

(...) a vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto. A falta de uma 
análise do meio cultural corre o perigo de realizar uma educação pré-fab-
ricada, hiper-postiça – e, por isso inoperante que não está adaptada ao 
homem concreto a que se destina. (FREIRE, 2001, p.40- e 41).

O professor propõe situações em que o aluno possa construir seus conhe-

cimentos de forma significativa, envolvendo-a na observação e descrição daquilo 

que o cerca e em experiências nas quais possa participar das decisões sobre o 

que investigar e como fazê-lo. Através da experimentação, a criança, não apenas 

constrói e reconstrói conhecimentos, mas também aprende sobre a forma de at-

uação das Ciências, adquirindo habilidades e atitudes científicas. 

A capacidade reflexiva do aluno é desenvolvida através de diálogos e dis-

cussões que possibilitam às crianças entenderem o seu mundo e, desta forma, 
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atuarem no meio social, ampliando o seu universo sócio-cultural. O desenvolvi-

mento do espírito lúdico, com atividades desafiadoras, integrando mundo, pens-

amento e linguagem, ao mesmo tempo em que auxilia efetiva alfabetização dos 

alunos, possibilita a interação social, podendo ser realizada através de discussões 

em grupos, desempenho de papéis, debates em classe.

Para esse propósito o livro didático adotado pela escola é satisfatório, na 

medida em que sempre se vale de ações de diálogos e discussões com os de-

mais colegas, propondo assim uma maior interação e análise de diversas respos-

tas ou dúvidas que possam surgir.

Ainda há seções no livro, denominadas “O espaço em Pesquisa”, onde 

os alunos devem investigar, pesquisar, o que é mais uma alternativa para que o 

conhecimento aconteça de forma agradável, pois vai estar instigando o aluno a 

procurar pelo assunto, aguçando a sua curiosidade pelo fato.

O Projeto Pedagógico da escola analisada pretende proporcionar ao alu-

no a consciência de cidadania, que é também o sentimento de pertencer a uma 

realidade em que as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo 

integrado do qual ele faz parte. Portanto o aluno é desafiado a conhecer-se e 

sentir-se membro participante, afetivamente ligado, responsável e comprometido 

historicamente com os valores humanísticos.

Para Straforini (2002), 

A realidade assume nas primeiras séries do ensino fundamental o centro 
de todo o processo desencadeador. É na realidade que se encontra a 
concretude do mundo. O enfoque dado à realidade será libertador desde 
que não se proponha a uma descrição linear e superficial dos seus acon-
tecimentos e objetos, mas, ao contrário, busque o entendimento, entre 
na sua essência e atue sobre ela, num processo contínuo de transfor-
mação. (STRAFORINI, 2002, p. 98).

Acredita-se na influência do contexto sócio-histórico-cultural na aprendiza-

gem do educando. O contexto escolar, com suas relações institucionais, também 

é constitutivo desse conhecimento. Daí a importância dos papéis e funções so-

ciais de adultos e crianças na construção do conhecimento. A afetividade é um 
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pressuposto para que ocorra a aprendizagem, pois esta é a mobilização de di-

versos recursos para enfrentar situações inusitadas é também a capacidade de 

utilizar, aplicar dados, acionar, integrar e harmonizar certos recursos.

No Projeto Pedagógico pode-se encontrar algumas especificidades da dis-

ciplina de geografia. Essas especificidades possibilitam aos alunos o reconhec-

imento das manifestações da relação entre sociedade e natureza presentes na 

vida cotidiana e nas paisagens, conhecimento e utilização da linguagem cartográ-

fica, leitura, interpretação e representação dos espaços por meio dos diferentes 

tipos de mapas, reconhecimento das diferentes formas da superfície terrestre 

através do estudo do relevo do Estado, cultivo dos valores éticos, estéticos e es-

pirituais nas relações, compreensão e utilização das tecnologias, seus significa-

dos, relações com as ciências e com a vida, manifestação do seu ponto de vista 

de maneira adequada, ética e pacífica, compreensão do endereço geográfico 

global.

O estudo da paisagem local e a noção de espaço visa identificar as condições 

de vida, as histórias, as relações afetivas e de identidade das pessoas com o lu-

gar onde vivem. Nesse sentido ganham destaque os estudos dos espaços do 

Estado como: observar e descrever os diferentes espaços e formas como a na-

tureza se apresenta nas paisagens, conhecer o processo de transformação do 

espaço ao longo do tempo, observar as ações do homem nas formas de organi-

zação e apropriação dos espaços, caracterizar e comparar as paisagens urbanas 

e rurais de diferentes regiões do Estado, considerando os aspectos da espacial-

ização, especialização do trabalho, a interdependência, os elementos biofísicos 

da natureza, os limites e as possibilidades dos recursos naturais, compreender 

os conceitos de representação, legenda, visitas, posições e escala, na utilização 

da linguagem cartográfica.

A orientação espacial, permite reconhecer os pontos de referência do Esta-

do, localizar-se no espaço, observando os meios de orientação. A representação 

cartográfica pretende conhecer e utilizar os diferentes elementos da linguagem 

cartográfica, ler e produzir mapas e/ou roteiros simples, possibilitando o deslo-
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camento no espaço, representar os lugares onde vive, identificando a ação do 

homem e da natureza dos mesmos, conhecer os tipos de mapas (político, de-

mográfico, econômico e físico).

O estudo do relevo, clima, hidrografia e vegetação, permite aos alunos am-

pliarem o conhecimento acerca dos elementos físicos da natureza, diferenciar 

as formas de relevo, identificar as maiores bacias hidrográficas do Estado e a 

importância dos rios como fonte de vida para os seres vivos, diferenciar rio, lago, 

lagoa e laguna, reconhecer as características do clima no Estado e sua influência 

na vegetação, identificar problemas atuais decorrentes da utilização da água nos 

diferentes setores econômicos do Estado. Saber localizar o Estado, no Brasil e 

no mundo, identificando seus limites, conhecer as principais atividades econômi-

cas do Estado, entender quais as razões por que algumas regiões do Estado são 

mais urbanizadas e industrializadas do que as outras, compreender a noção de 

continente e país.

Sobre as atividades econômicas, compreender os problemas socioambien-

tais decorrentes do uso indevido dos recursos tecnológicos e da falta de educação 

ambiental do povo, perceber a importância da preservação dos recursos natu-

rais comprometida pela poluição e pelo desperdício, avaliar as transformações 

que a natureza sofre por causa das atividades econômicas, hábitos culturais ou 

questões políticas, expressas de diferentes maneiras no próprio meio em que os 

alunos estão inseridos, compreender as noções de importação e de exportação 

de produtos.

Para contemplar essas aprendizagens, o livro traz em alguns dos seus 

capítulos mapas para que sejam analisados, conforme o tema abordado em tal 

capítulo. Também são frequente imagens, ilustrações, solicitando que os alunos 

realizem observações e discussões com os colegas. Um aspecto diferenciado 

nesse livro é que no fim de cada unidade é feito uma relação com o que esta 

sendo estudado, o contexto da criança e uma espécie de pesquisa trabalhando a 

interdisciplinaridade. Isto é interessante, pois expande o conhecimento do aluno.
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O livro é bem ilustrado e se vale de fotos e mapas para que o aluno possa 

observar e reconhecer aspectos que diferenciam as paisagens, porém uma de 

cada vez, não há uma interação entre cenários que envolvam a relação homem/

natureza e urbano/rural.

À medida que a obra vai encaminhando para uma abordagem do social, 

da descoberta, que incentiva o aluno a isso, ao mesmo tempo não parece estar 

estruturado para tal. Os conteúdos não são apresentados em uma forma que 

desenvolva o pensamento crítico e a busca pela cidadania. Mas sim em for-

ma de “caixinhas”. Nesse aspecto cabe ao professor realizar as ponderações 

necessárias pra relacionar com o lugar onde os alunos vivem e também ques-

tioná-los para desenvolver o pensamento crítico.

A relação homem x meio tende a desaparecer, visto que o homem é estuda-

do pela Geografia Humana e o meio pela Geografia Física, logo se faz necessário 

uma metodologia que una as duas. Uma resolução para esse impasse talvez se-

ria a geografia na perspectiva da complexidade, porém essa será impossível de 

se encontrar em livros didático, pois ela possui uma proposta que vai além de um 

simples entendimento transmitido.

PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DA PERSPECTIVA                                          
AMBIENTAL  SEM  USO  DO  LIVRO  DIDÁTICO

No ensino de geografia a questão ambiental começou a ter mais ênfase nas 

últimas décadas. A temática ambiental deve ser uma prática educativa que vise 

produzir autonomia e não a dependência, buscando a emancipação de sujeitos, 

tornando-se um instrumento de transformação, visto que capacita o professor 

e o aluno a intervir na transformação da sociedade. Porém, para consolidar-se 

como prática, torna-se necessário, primeiramente, ampliarmos o nosso olhar e 

reconhecer o meio ambiente como um espaço de inter-relações existentes entre 

fatores químicos, físicos e sócios culturais. Assim,

A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e in-
terdisciplinar e pensa o meio ambiente não como sinônimo da natureza 
intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, sociedade 
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e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos 
dessa relação se modificam dinâmica e mutuamente (CARVALHO, 2006, 
p. 37).

Em uma abordagem crítica, entende-se que na geografia a questão am-

biental como uma prática reflexiva, proporcionando e estimulando uma leitura 

crítica da realidade e a compreensão dos problemas e conflitos ambientais nela 

existentes, formando sujeitos capazes de decidir e atuar como agentes transfor-

madores, agindo e organizando-se individual e coletivamente.

A escola nesse contexto ganha grande importância pois de acordo com 

Layrargues (2002, p.137), a educação no meio ambiente: faz uso de atividades 

educativas com ênfase no contato com o ambiente próximo a escola. O ambiente 

é o meio pelo qual ocorre o aprendizado.

Assim, a preocupação ambiental no ensino de geografia deve enfatizar 

os aspectos sociais, históricos e culturais do processo educacional, possui uma 

abordagem sociopolítica de valorização do indivíduo no âmbito coletivo, de inter-

disciplinaridade na organização do ensino, articulando o conhecimento com as 

questões sociais.

Atividades desenvolvidas nas aulas de geografia com alunos do 2º do                 
ensino médio

Nas aulas não foi utilizado apenas o livro didático. Assim, objetivou-se bus-

car diferentes materiais didáticos para complementar as aulas: reportagens, fo-

tos, textos, vídeos, data show e Google Earth. 

Ao abordar a tectônica de placas e o vulcanismo, foi demonstrado a re-

alidade mundial, destacando a evolução do relevo a partir do vulcanismo e da 

hidrografia, conjuntamente foi abordado os fatores que formaram o relevo de 

Agudo, sempre priorizando a participação dos alunos, com histórias, paisagens 

e fatos vivenciados, trazendo, sempre que possível, para a realidade local, com 

exemplos do seu cotidiano. Destacou-se que a formação do Morro Agudo, morro 

que traz a denominação do município, não se deu por vulcão, mas por longos 
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processos de evolução do relevo. Diante dessa evolução hoje o Morro Agudo é 

um Morro Testemunho do recuo da vertente que ocorreu através de processos 

erosivos. Para fins didáticos utilizou-se o mapa Mundi, com as principais placas 

tectônicas e com blocos diagrama com a evolução do relevo para mostrar sua 

formação. 

Sobre a formação das rochas foram abordados primeiramente as rochas 

existentes no município, passando-se inicialmente as rochas de origem vulcânica 

extrusiva (basalto), posteriormente as rochas de origem sedimentar (fluvial com 

arenitos da formação Caturrita e eólica com arenitos da formação Botucatu) e por 

fim as de origem metamórficas, sendo que estas últimas não são encontradas no 

município. 

Para destacar a importância de se estudar os diversos elementos naturais, 

fez-se uma relação e destacou-se a importância destes elementos nas atividades 

que envolvem a agricultura. Além de relacionar com o campo destacou-se tam-

bém a importância destes elementos no planejamento urbano. 

Nesse sentido, foi demonstrado aos alunos como se gera um perfil topográf-

ico no Google Earth, bem como a paisagem existente ao longo deste. Este perfil 

foi gerado ao longo do município de Agudo buscando apresentar as diversas 

paisagens do município, apresentado na Figura 1, de sudoeste à nordeste do 

município, pode-se observar a diversidades do substrato, relevo e uso na área 

de estudo, que tendem a seguir as restrições impostas pelo meio físico, principal-

mente com relação ao relevo.

Foi destacado aos alunos que com este perfil, compartimentação geomor-

fológica do município a partir da integração dos elementos naturais da área e 

dos processos a eles envolvidos, permite diferenciar cinco principais unidades 

geomorfológicas da área. Cada unidade definida se caracteriza por diferentes 

processos superficiais que podem condicionar o uso do solo, com porções onde 

se tem atividades agrícolas e outras com cobertura vegetal. 
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Figura 1: Perfil geomorfológico de direção sudoeste-nordeste entre as localidades 
de Várzea do Agudo e Complexo da Serra, Agudo-RS e imagens representativas 
das formas de relevo.

Fonte: Autores.2015

Na sequência os alunos desenvolveram como atividade o desenho do per-

fil topográfico com suas respectivas características. Por fim destacou-se a im-

portância de se planejar o espaço de acordo com as potencialidades e restrições 

impostas pelo meio natural. Para isto deve-se conhecer as diversas característi-

cas do lugar, como atividades economicamente, ambientalmente e socialmente 

viáveis, principalmente nas propriedades rurais.

Atividades desenvolvidas com os alunos do 6º ano da escola 2.

Para preservar a identidade da escola foi adotado escola 2 para o artigo. 

Assim na escola 2 que é uma escola do campo deve-se abordou-se a autossus-

tentabilidade do território onde os educandos vivem, tendo por princípio básico 
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conscientizá-los em conjunto com a comunidade escolar sobre a necessidade de 

se construir uma prática social e econômica baseada na preservação do ambi-

ente. Isto é, ter consciência de que para estar no mundo é necessário que cuidar 

do mundo, não poluindo e criando formas de efetivar ações e atitudes de respeito 

e preservação ao meio ambiente. Dessa maneira, os olhares deverão estar aten-

tos para a percepção das realidades ambiental, social, econômica e cultural e 

para os seres que constroem a relação nos micro e macro ambientes. 

Na escola 2 os alunos do 6º ano discutiram amplamente os problemas ambi-

entais do município e as possíveis soluções para este. Porém, as crianças deram 

ênfase, inicialmente, ao lixo, talvez devido à influência da mídia que problematiza 

mais o lixo em detrimento aos demais problemas. Percebeu-se que, no decorrer 

das aulas eles entenderam que os problemas ambientais são muito mais amplos. 

Os alunos demostraram-se muito participativos, Figura 2, principalmente 

por este tipo de aula não ser a tradicional, na qual apenas é levado em consid-

eração os conhecimento do professor, mas ao contrário, procurou-se valorizar 

também os conhecimentos que os alunos trazem em sua bagagem de vivência 

cotidiana. Como pode ser visto na Figura 2:

Figura 2: Elaboração de maquete com o relevo a paisagem local.

Fonte: Os autores 2015
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Foi proposto a eles a construção de uma maquete com o bloco diagrama 

existente no Atlas geoambiental de Agudo. O intuito da construção do bloco di-

agrama foi de desenvolver neles o conhecimento sobre a geomorfologia local, 

mas também de desenvolver o a capacidade de ter uma visão integrada da pais-

agem. Dessa maneira eles puderam perceber que tudo na paisagem está in-

terligado, porém da mesma forma, tudo pode ser sintetizado na relação do uso 

da terra com a geomorfologia. A partir da construção da maquete, Figura 3, os 

alunos conseguiram perceber melhor quais as fragilidades e as potencialidades 

existentes na paisagem de agudo. Uma vez que o bloco diagrama representa as 

características da paisagem do município. 

Figura 3: Maquete construída pelos alunos.

Fonte: Autores 2015.

A construção dessa maquete auxiliou os alunos no planejamentos de suas 

propriedades, algo imprescindível para que haja qualidade de vida no campo de 

acordo com Schirmer e Ongaro (2015). Assim, pode-se realizar uma educação 

do campo como propõe Ferreiro & Teberosky (1989, p16), “a criança que procura 

ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala a sua volta, e que, 

tratando de compreendê-la, formular hipóteses.”.  Esse acesso ao conhecimento 
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torna as crianças mais seguras e também mais criativas, pois elas acreditam em 

sua capacidade, por perceberem que podem ir além do que estava sendo real-

izado no cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise da utilização do livro didático, percebeu-se que o livro traz 

seções onde os alunos são instigados a fazerem novas descobertas, sendo apre-

sentado um panorama amplo dos assuntos que são vistos durante cada unidade. 

Por fim é feita também uma reflexão sobre os diversos aspectos do mundo da 

geografia.

Nota-se que o livro didático, normalmente ainda apresenta resquícios de 

uma Geografia Tradicional, como por exemplo, a organização, que é fragmen-

tada, expondo de um lado o homem e de outro a natureza. O livro didático para 

ensinar Geografia muitas vezes entra em choque com a metodologia que a es-

cola apresenta, conforme seu Projeto Pedagógico. A escola procura por algo que 

estabeleça conexões com outras áreas, não quer disciplinas que se encerrem 

em si mesmas e, no entanto adota um livro com tal postura. Normalmente perce-

be-se que o livro não dá conta de seguir o Projeto proposto em cada escola. Para 

que as necessidades propostas sejam supridas, os professores devem se valer 

de outros recursos, ou tem de haver algum outro material de apoio.

A partir do momento que se tem consciência que o livro didático não dá 

conta dos conhecimentos básicos do aluno (conteúdos referentes a séries ou ci-

clos), se torna difícil transpormos a ele a tarefa de construir um aluno crítico com 

ideais de um cidadão autônomo e efetivamente ativo dentro de sua sociedade. 

Os professores ou futuros professores precisam tentar, no decorrer das 

séries, construir um saber que possibilite a criança a conhecer o global e o local 

a fim de compreender um determinado conteúdo não apenas por uma face, mas 

a partir de todas as faces que ele pode nos oferecer e nós possamos explorar. 

Assim o conhecimento se constrói efetivamente não estudando apenas um rio, 
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seu percurso e seus usos, mas o espaço em que ele está inserido, como era? e 

como ele está? Qual sua importância, não apenas no aspecto agrícola, mas tam-

bém do bioma? Quais outros rios existem? Quais os seus tamanhos? Além de 

todas as possíveis perguntas que podem ser construídas no decorrer das aulas.
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INTRODUÇÃO

Registros mentais, dados e produtos geográficos em meio analógico e/ou 

digital ou deles derivados, trabalhados em ambiente coletivo, podem se tornar 

importantes meios para o ensino-aprendizagem de Geografia, despertar maior 

interesse pelo processo, ampliar o seu significado e potencializar a função social 

dessa área do conhecimento. Nesse sentido, o mapeamento participativo figura 

como um dos métodos mais desenvolvidos e difundidos dentre as metodologias 

participativas (CHAMBERS, 2006). Os mapas autorais têm figurado como ferra-

menta de ação, instrumento de luta e representação social, sustentado propos-

tas democráticas e inovadoras no Brasil e no mundo, com aplicação em campos 

diversos.

O mapeamento participativo, como método para o ensino-aprendizagem de 

Geografia, pode ser visto como um percurso de integração entre o conhecimen-

to popular e o científico (LINHARES; UMBELINO, 2017), de promoção do pro-

tagonismo social (LIMA; COSTA, 2012), de emancipação (FREIRE, 1987; DUBA; 

DI MAIO, 2014; SILVA, 2015), de luta social (SANTOS, 2011), de engajamento 

(CORBETT, 2009), de empoderamento (CRAMPTON; KRYGIER, 2008; HOFF-

MANN, 2010; PANEK, 2015), de participação social e aprendizagem política (SIL-

VA, 2015).

Desse modo, ao fomentar a apropriação dos métodos de representação – 

pensar, analisar e compreender, modelar o espaço geográfico a partir do lugar –, 

ao trabalhar as teorias geográficas associadas à Cartografia Social no processo 

formativo, acreditamos ser, o futuro professor, capaz de incorporar práticas 

pedagógicas inovadoras, tornando-se multiplicador delas, promover não só a 

construção do conhecimento, mas o exercício da cidadania.

Isso porque consideramos que a autoria em um mapeamento participativo 

é capaz de conduzir a uma imersão nas questões vinculadas ao espaço geográf-

ico. As memórias espaciais e os seus significados, a articulação de saberes para 
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melhor compreensão da realidade, bem como a percepção dos indivíduos como 

integrantes e produtores dessa realidade, pode decorrer no deslocamento de 

poder e emancipação, tanto no contexto educacional como da própria dinâmica 

social.

Assim, veículo de comunicação geográfica, o mapa, é por nós concebido 

como capaz de agregar, dialogicamente, conhecimento teórico-prático-social, 

história- tempo-espaço, visão individual-coletiva, desenvolvimento cognitivo-com-

portamental, saber popular-disciplinar-interdisciplinar, elementos socioambien-

tais-políticos- culturais, recursos analógicos-digitais. Todos de relevante valor, 

especialmente para o campo do ensino-aprendizagem de Geografia.

Certamente, a condução de um processo de mapeamento participativo re-

quer a mobilização de conhecimentos cartográficos, os quais são da competên-

cia formativa e profissional do professor de Geografia. Contudo, identificamos na 

fala de graduandos, professores do ensino básico e superior, na própria litera-

tura especializada, que dificuldades são sentidas no ensino-aprendizagem dos 

conteúdos e procedimentos específicos da Cartografia, bem como no trabalho do 

conteúdo geográfico a partir de mapeamentos e com os mapas.

Para contribuir em tal contexto, o nosso objetivo é discutir a potencialidade 

do mapeamento participativo enquanto metodologia para o ensino-aprendizagem 

na formação inicial de professores de Geografia, com base em uma experiência de 

curso de extensão universitária, realizado no período de 05/04/2018 à 20/06/2018, 

na Universidade do Estado da Bahia, Campus XI, com carga horária de 60 horas, 

que abrangeu as modalidades de mapeamento participativo com base em mapa 

mental, em imagem de satélite, em trabalho de campo, com uso de dispositivos 

móveis e de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Defendemos que essa condução metodológica deve refletir a tendência 

pedagógica atual de incorporação da interconexão de saberes, da multidimen-

sionalidade, do pensamento de totalidade, da colaboração, da autonomia, da 

noção de sujeitos sociais, alinhados às possibilidades conferidas pelas no-
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vas ferramentas de obtenção, armazenamento, processamento, análise e visu-

alização de dados geográficos. Deve proporcionar reflexões críticas, o repensar 

conceitos e métodos para a academia, para o ensino básico e para a sociedade 

como um todo.

CAMINHOS PARA CHEGAR AO OBJETIVO

Neste estudo o Mapeamento Participativo foi o fundamento teórico- met-

odológico do percurso da ação pedagógica, enquanto experiência prática, para 

o ensino-aprendizagem de Geografia na formação de professores. Assentamos 

este movimento pedagógico no viés da educação crítico-popular, ou seja, que 

visa a conscientização e promoção da autonomia, uma aprendizagem política, 

voltada para emancipação, como constantes na Pedagogia Freireana e na Ped-

agogia Histórico Crítica e, o percurso da investigação, na Pesquisa-Ação Partic-

ipativa.

1 - O Mapeamento Participativo

Mapear em um contexto participativo é autorepresentar um tema de interes-

se comum a um grupo utilizando a linguagem cartográfica, que pode se estender 

da sua expressão mais simples até níveis de maior complexidade, em um proces-

so de elaboração coletiva de conhecimentos múltiplos que podem conduzir para 

apoio e/ou transformação atitudinal dos participantes e da própria sociedade.

Voltando-nos para questões práticas, segundo Corbett (2009) algumas 

das suas principais ferramentas são o mapeamento prático, o mapeamento com 

mapas e imagens, o mapeamento 3D e o mapeamento por SIG (Quadro 1). O con-

hecimento das características dessas diferentes modalidades se faz necessário 

para adaptá-las aos objetivos, ao público-alvo e aos recursos disponíveis. A ade-

quação a essas diversas situações e a diferentes níveis de conhecimento é alca-

nçada pela amplitude de ferramentas utilizáveis para o mapeamento participativo, 

o que o torna muito flexível.
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Corbett (2009) também faz referência ao mapeamento com Global Navi-

gation Satellite System (GNSS), de transecto, baseado na internet e multimídia. 

Assim, para além das tecnologias geográficas específicas, os avanços, nessas 

últimas décadas, rumam para o uso da tecnologia Web, mídias móveis e mí-

dias sociais, originando plataformas de mapeamento denominado colaborativo, 

destinadas à coleta de dados públicos e indicadores culturais.

Quadro 1 - Principais modalidades de mapeamento participativo

DESCRIÇÃO
MAPEMANTO 

PRÁTICO

MAPEAMENTO 
COM MAPAS E 

IMAGENS

MAPEAMENTO 
3D

MAPEAMENTO 
POR SIG

CONCEPÇÃO

Mapas de 
memória em 
papel ou no 

chão (croquis) 
desenhados
 á mão livre.

Desenhados 
sobre mapa 
topográfico, 

imagens aéreas 
ou obtidas por 
sensoriamento 

remoto.

É criado a partir 
de uma carta 
topográfica,
 Integra o 

conhecimento 
espacial e os 

dados 
de elevação.

Utiliza recursos 
de Sistemas 

de Informação 
Geográfica.

USOS

Bom ponto de 
partida, por criar 
familiaridade e 

confiança com as 
representações 

cartográficas 
e ajuda o 

planejamento 
de mapeamentos 

subsequentes

Bom para 
gestores. 
Facilita o 
processo 

de mapeamento 
com não 

especialistas.

Encoraja a 
descoberta e 

visualização da 
comunidade
 local. Pode 

ajudar a 
construir maior 

coesão na 
comunidade pois 

requer grande 
engajamento.

Armazenar, 
recuperar, 
analisar e 
apresentar 

informações 
espaciais. São 
fortes para o 

gerenciamento 
de projetos.
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VANTAGENS

Envolve pessoas 
não especializa-

das.
Baixo custo.

Não depende de 
tecnologia.

Elaborada em 
pouco tempo.

Facilmente ado-
tada e replicado a 
nível comunitário.

Apresenta 
precisão. 

Acréscimo de 
dados/informa-
ções por meio 
de GNSS em 
campo. Baixo 

custo Possibilita 
análises 

quantitativas. 
Rápida

 elaboração

Possui escala. 
O aspecto 3D é 

intuitivo e 
compreensível.

Funcionalidade 
analítica para 

gerenciamento.

DESVANTAGENS

Pouca
 credibilidade

 governamental.
Impacto mínimo 
em capacitação.

Sensível à 
composição
 dos grupos 
participantes

Maior 
credibilidade 

governamental. 
Impacto minimo 

em relação à 
mudanças de 
longo prazo e 

empoderamen-
to. Pode haver 
dificuldades no 

acesso aos
 mapas e

 imagens, assim 
como ausencia 
ou desatuali-

zação. Requer 
compreensão de 

convenções
 cartográficas 

(escala,
 orientação, 

coordenadas)

Requer maior 
tempo de

 execução. 
Dificil

 armazenamen-
to e transporte 
Não favorece a 
gestão. Requer 

investimento 
em materiais e 
capacitação.

Alto custo. 
Aprendizado 

demorado. Exige 
atualização de 

software e 
treinamento. 
Geralmente é 
operado por 

especialistas.

Fonte: Adaptado de Corbett (2009).
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Na tentativa de minimizar dificuldades, o referido autor estabelece seis es-

tágios para o desenvolvimento do mapeamento participativo, com base em mod-

elos etnográficos (Figura 2):

Figura 2 - Desenvolvimento do mapeamento participativo baseado em etapas de 
estudos etnográficos

Fonte: Baseado em Corbett (2009).

Certamente, diante do exposto, constatamos que estão sendo lançadas 

novas formas de confecção e novas atribuições aos usos dos mapas. Da exaus-

tiva e mecânica localização dos fenômenos geográficos e produção elitizada, os 

mapas têm sido cada vez mais utilizados para autorepresentar os interesses de 

grupos sociais sobre seus territórios em contraposição aos interesses externos. 

Assistimos a uma valorização dos conhecimentos cartográficos, a uma abertura 

social na sua produção e uso, à apropriação do mapa enquanto instrumento aux-
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iliar na luta pelo direito ao território (LIMA; COSTA, 2012) e a educação não pode 

encontrar-se alheia a esses avanços.

2 - Perspectiva pedagógica

As concepções que fundamentam teorias e ações podem ser vistas como 

constructos sociais. Não são temporal e espacialmente estanques, gravitam em 

torno de movimentos da dinâmica mundial, os quais geram documentos interna-

cionais com grande influência nas políticas públicas e agendas para a educação. 

Como exemplo, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, elaborada 

na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, há três décadas, orientou que a 

atenção se voltasse para a aprendizagem, que fossem enfatizados o apreender 

conhecimentos úteis, as habilidades de raciocínio, as aptidões e valores, com 

abordagens ativas e participativas (UNESCO, 1998).

No mesmo sentido, o relatório da Comissão Internacional sobre a Educação 

no Século XXI, criada em 1993 pela Organização das Nações Unidas para a Ed-

ucação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), estabeleceu quatro pilares para a ed-

ucação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 

a ser (DELORS et al., 2010). A aprendizagem insere-se, assim, não apenas no 

campo do conhecer e do fazer, mas engloba o conviver, o ser, atitudes, posturas, 

comportamentos.

As macro-orientações acabam por se difundir e se incorporar nas práticas 

de ensino, ao disseminarem visões sobre o processo educativo e integrarem 

instrumentos normativos nacionais. No entanto, mesmo diante de diretriz-

es que assumem essas vertentes, a exemplo da brasileira, ainda predominam, 

na maioria das escolas, os fundamentos do ensino tradicional (LIBÂNEO, 2013), 

embasado, geralmente, na concepção bancária da educação, como denominada 

por Freire (1987).

Nesta, os valores e as dimensões da realidade objetiva não ganham sig-

nificado. Essas práticas não mais atendem às novas orientações e demandas 

sociais. Assim sendo, o Quadro 2 traça tradicionais limitações pedagógicas e 
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didáticas, ainda vistas no âmbito educacional atual, e indica algumas formas, de 

viável aplicação, para superá-las.

Quadro 2 - Limitações pedagógicas e sugestão para a sua superação

LIMITAÇÕES SUGESTÕES

A matéria é passada para o aluno, 
que a recebe e reproduz o 

que absorveu mecanicamente.

Estímulo de assimilação consciente e 
ativa e aplicação independente e criativa dos 

conteúdos e métodos, por meio de ações 
conjuntas desenvolvidas pelo 

professor e alunos.

Excessiva importância ao 
conteúdo do livro.

Seleção de conteúdos e estabelecimento 
de relação destes com o próprio 

conhecimento e experiências dos alunos, 
tornando-os significativos.

Ensino transmissivo que conduz 
para o acúmulo de dificuldades.

Promover pré-requisito dos conteúdos, 
ligá- los aos conhecimentos anteriores, 

diagnosticar dificuldades por meio 
de avaliação permanente.

Trabalho docente sem preocupação 
com a prática da vida cotidiana.

Trabalho docente deve ter como ponto de 
partida e de chegada a prática social.

Fonte: Adaptado de Libâneo (2013).

Percebe-se que o trabalho conjunto, com envolvimento ativo do professor 

e do estudante, a conexão entre conteúdos e a realidade concreta, o acom-

panhamento contínuo da aprendizagem, o foco nas questões sociais reais e 

na formação cidadã são colocados como elementos norteadores para as práti-

cas pedagógicas atuais, ante a superação das práticas pedagógicas vigentes. 

Nesse sentido compreendemos, assim como Gatti, que
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A educação formal coloca-se, com seu modo de existir no social, em 
ambientes escolares e similares, organizada em torno de processos de 
construção e utilização dos significados que conectam o homem com a 
cultura onde se insere, e com suas imagens, com significados não só 
gerais, mas, locais e particulares, ou seja, com significados que se fazem 
públicos e compartilhados, mas cujo sentido se cria nas relações que 
mediam seu modo de estar nos ambientes e com as pessoas que aí es-
tão (GATTI, 2006, p. 163).

De tal modo, ao considerar que a educação é um processo permanente, 

constrói-se uma relação estabelecida entre o indivíduo consigo mesmo e o in-

divíduo com os outros, em dependência da comunicação, voltada para um com-

promisso com a sociedade, como defendido por Freire (1987). Concordamos com 

Nóvoa (1992, n. p.) quando afirma que, para cumprir tal finalidade, “a formação 

passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de tra-

balho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação 

passa por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas 

educativas”.

Esse aspecto nos interessa e nos coaduna com os princípios de tendên-

cia pedagógica contra-hegemônica. Assim como Freire (1987), Saviani (2012) 

e Libâneo (2013), acreditamos que o processo educativo pode promover a mu-

dança por meio da elaboração de um conhecimento crítico, objetivo, voltado para 

a inserção dos estudantes na vida social. Diante dessa perspectiva, cabe ressal-

tarmos que é sob a acepção das concepções e procedimentos anunciados por 

Paulo Freire e por Dermeval Saviani, que fundamentamos, pedagogicamente, 

o mapeamento participativo enquanto método para o ensino-aprendizagem de 

Geografia.

O ato de mapear o próprio espaço de vivência coloca os mapeadores em 

posição de observadores e integrantes do recorte mapeado, implica no reconhe-

cimento dos elementos e das relações, tanto sociais, quanto pessoais, ocorridas 

nesse espaço, desenvolve a linguagem comunicativa própria dos dados geo-

espaciais, oportuniza melhor conhecê-lo, bem como desperta responsabilidades 

e aspirações sobre ele.
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3 - PAP no contexto do mapeamento participativo para ensinar-aprender Geo-

grafia: um processo investigativo, pedagógico, espacial e implicado

A Pesquisa-Ação Participativa (PAP) busca proporcionar condições para 

o empreendimento de ações coletiva e individualmente transformadoras, ao as-

sociar conhecimento científico ao popular e garantir o protagonismo dos partici-

pantes. À PAP, exclusivamente, agregamos aos polos pesquisa e ação os qualita-

tivos pedagógico, espacial e implicado, constituindo um processo de investigação 

que denominamos de Pesquisa-Ação Participativa Pedagógica e Espacialmente 

Implicada (PAPPEI), o que torna a PAP mais direcionada para o desenvolvimento 

da pesquisa e do ensino-aprendizagem da Geografia alicerçado metodologica-

mente no mapeamento participativo e nas teorias pedagógicas critico-populares.

Na PAPPEI, além da pesquisa, da participação, os conteúdos são direta-

mente relacionados com os conhecimentos prévios dos estudantes com o 

seu espaço objetivo, o qual é cartograficamente autorepresentado com o intuito 

de conferir maior importância à essa linguagem na ciência geográfica, imergir os 

estudantes na sua realidade concreta, atribuir significado à teoria e, por conse-

quência, fomentar a prática social, em um movimento de horizontalidade. A PAP-

PEI, de tal modo, congrega em si, metodologia de ensino, de pesquisa, de ex-

tensão e de transformação da situação- problema em foco.

Procedimentalmente, o docente se empenha na investigação embasado em 

uma causa coletiva e individual, e os discentes despendem esforços em causa 

base da sua própria formação, e pode integrar ou não pessoas externas à univer-

sidade ou instituição educacional, com objetivos em comum. Muito se aproxima 

do Ensino Orientado para a Pesquisa e do Ensino Baseado em Pesquisa, efe-

tivados concomitantemente, conforme apresentado por Kindon e Elwood (2009). 

O grupo que se envolve em PAPPEI aprende sobre pesquisa, com pesquisa, para 

pesquisa no contexto socioeducacional formativo, valorizando as referências es-

paciais locais.

Todo esse processo também conduz para o deslocamento de poder ou 

empoderamento. Relações consolidadas, pautadas na hierarquia, precisam ser 
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desconstruídas por ambas as partes, considerando o fato de que o professor não 

deve ser isentado do seu papel de mediador ou facilitador do processo. A dose 

de intervenção é que requer boa medida, para que, na prática, não mantenha a 

verticalidade professor-aluno enquanto outro discurso é utilizado, ou, mesmo, o 

professor delegue demasiadamente e comprometa, assim, o alcance dos objeti-

vos traçados. Entendemos aqui verticalidade como postura autoritária, impositi-

va, unidirecional, que caracteriza a pedagogia bancária.

Também, práticas pedagógicas participativas requerem mudança no plane-

jamento e na prática, a fim de incentivar os participantes e lhes proporcionar o 

trabalho em parceria, uns com os outros e com o professor. O saber produzir con-

hecimento próprio implica “capacidade de revisar constantemente este conheci-

mento, por pura coerência: conhecimento crítico só é coerentemente crítico se for 

autocrítico. Disso retira sua rebeldia, autorrenovação, incansável, criatividade, 

necessidade de se reinventar sempre, sem divisar um porto seguro final” (DEMO, 

2008, p. 4). Assim, em prática da PAPPEI, os discentes devem se revestir de 

mais poder sobre sua própria formação, produzir conhecimento, apropriar-se da 

linguagem cartográfica para a análise geográfica, o que reflete e refletirá maior 

criatividade e autonomia, que esperamos se estender para suas futuras práticas 

pedagógicas.

ALGUMAS VANTAGENS, DIFICULDADES, POTENCIALIDA-
DES E FRAGILIDADES

Diante do trabalho desenvolvido na execução do projetos de extensão, com 

base em respostas obtidas por intermédio de questionários diagnóstico-avaliati-

vos, diários de itinerância e escuta dos estudantes ao longo de todo o processo, 

elaboramos um quadro que resume questões relacionadas a vantagens, dificul-

dades, potencialidades e fragilidades das diferentes modalidades do mapeamen-

to participativo como método para o ensino-aprendizagem de Geografia (Quadro 

3):
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Quadro 3 - Síntese dos relatos dos participantes do curso de extensão

ELEMENTOS 
DE 

REFLEXÃO
MP: 

COGNITIVO
MP: IMAGEM DE 

SATÉLITE

MP: CAMPO E
DISPOSITIVOS 

MÓVÈIS MP: SIG

Vantagens

Conhecer a
área; observar a
configuração do

espaço
geográfico no

cotidiano;
localizar os

marcos
referenciais;

trocar
conhecimento.

Aprendizado;
colaboração

para o desenho
do mapa e

interpretação da
imagem de

satélite; troca de
conhecimento

Conhecer a
área;

compreender a
organização do
recorte espa-

cial;
comparar o
espaço real 

com
o representado

na imagem;
perceber a
dinâmica
espacial;

multiplicidade
de olhares.

Maior autonomia;

aprendizagem do

processo de

mapeamento e do

software;

superação de

dificuldades;

maior segurança

pelo trabalho em

grupo.

Dificulda-
des

Escala;
simbologia/

legenda;
localização;

orientação dos
objetos;

consenso do
grupo para

finalizar o mapa.

Leitura da
imagem;

localização dos
objetos;

estabelecimento
de limites da

área de estudo;
consenso para a

inserção dos
elementos no

mapa.

Conhecimento
cartográfico;

transposição do
real para a

representação;
localização dos

elementos
observados em

campo na
imagem;
internet.

Software;
conhecimento
cartográfico;
definição das
unidades de

mapeamento;
nomenclatura e
problema com 

os
computadores.
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(continuação)

ELEMENTOS DE 
REFLEXÃO

MP: 
COGNITIVO

MP: IMAGEM DE 
SATÉLITE ANA-

LÓGICA

MP: CAMPO E
DISPOSITIVO

MÓVEL
MP: SIG

Potenciali-
dades

Autoria;

pertencimento

ao lugar;

aguçamento da

observação e

análise da

paisagem;

superação de

dificuldades;

trabalho com

múltiplos

conteúdos.

Abordagem de
diversos temas;
percepção dos
elementos do
espaço
geográfico pela
interpretação da
imagem;
recurso para o
trabalho o lugar
de vivência;

Maior
compreensão e
conhecimento
do espaço em
estudo;
incentivo de
discussões
sobre a
configuração da
área; tornar
mais concretas
as discussões
teóricas; novas
práticas com
uso de
dispositivos
móveis.

Contribuição de
cada participante
para o
aprendizado de
conteúdos
geográficos;
diversidade de
análises e
compreensão do
espaço
geográfico.

Fragilidades

Falta de

conhecimento

cartográfico;

não conhecer o

local a ser

mapeado.

Falta de

recursos; limites

da própria

formação

docente que

repercutem em

dificuldades

para obter,

utilizar, analisar

e interpretar

adequadamente

a imagem.

Dificuldades

com os

conteúdos

cartográficos;

limitação do

tempo para as

discussões

teórico-práticas;

dispersão em

campo;

dificuldade com

internet ;acesso

a equipamentos.

Falta de

infraestrutura 

nas

escolas.
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Importância para 
a formação

Proporcionou a
aprendizagem,
percepção de
fragilidades
formativas,

aplicação dos
conhecimentos 
cartográficos e 
o conhecimento
de dificuldades
que irão auxiliar

no
planejamento

futuro de aulas.

Importância da
atividade prática
que proporciona
a experiência do

como fazer.

Aquisição/
ampliação de

conhecimentos
cartográficos a

serem aplicados
na prática

docente; com-
preensão da
 organização
do espaço e

suas diferentes
formas de

uso/ocupação;
possibilidades
de articulação
de saberes.

Maior
aproximação com

as ferramentas
específicas do

SIG; incentivo a
construção do

próprio conheci-
mento; ampliação 

dos
conhecimentos na
área; despertar o

interesse em
utilizar esses

procedimentos na
prática docente.

Adoção em 
futura prática 

docente

Viável: aluno
construtor do
conhecimento 

e com livre
expressão da
criatividade;

partir do lugar
de vivência 

para
a aprendiza-

gem geocarto-
gráfica; possibi-

lidade de
abordar

diferentes
conteúdos.

Viável: trabalho
interdisciplinar e

com recursos
locais; maior
compreensão

da dinâmica de
produção do

espaço;
aprendizagem sig-

nificativa; 
atividade
atrativa;

desperta o
interesse em

realizar e
concluir os

procedimentos
para visualizar

resultados
autorais.

Viável:
ressalvas para
os dispositivos

móveis em
função de

problemass com
a conexão da
internet para

uso de aplicati-
vos.

Viável: tendo
como fatores
limitantes a

deficiência na
infraestrutura 

das
escolas e a

necessidade de
maior

aprendizado do 
SIG.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Os resultados demonstraram a potencialidade do mapeamento participa-

tivo para o ensino-aprendizagem de Geografia em todas as modalidades exe-

cutadas no curso de extensão. Os níveis de viabilidade de cada uma dessas 

modalidades, indicados pelos participantes, como era de se esperar, variaram 

de acordo com os níveis de complexidade dos procedimentos. O mapeamento 

cognitivo, pela maior facilidade de condução e execução, foi considerado o mais 

viável para adoção em futuras práticas docentes, pois independe de infraestru-

tura computacional, de muitos recursos e, mesmo, de conhecimento cartográfico 

mais especializado.

Por proporcionar contato direto do observador com o objeto investigado, 

da teoria com aspectos da realidade, a modalidade de mapeamento em campo 

foi considerada instigante, eficiente para a elaboração do conhecimento, embo-

ra possa esbarrar em limites vinculados ao deslocamento. O mapeamento com 

carta imagem e em ambiente SIG despertaram muito interesse, mas foram de-

stacadas questões voltadas para a dificuldade com o manuseio de imagens e de 

softwares necessários à sua realização.

Verificamos assim que a base para todo o trabalho pedagógico se encontra 

no percurso formativo. No geral, o problema principal da dificuldade com os con-

teúdos Cartográficos na graduação foi apontado como proveniente de uma lacu-

na anterior, advinda da trajetória que antecede a chegada à universidade; que 

implica no estabelecimento prévio de uma relação de complexidade e sensação 

de incapacidade que permanece mesmo após a realização das disciplinas desta 

área específica.

Dessa maneira, a requisição feita pelo próprio grupo quanto ao aumento 

do contato com os produtos cartográficos, mais atividades práticas que condu-

zam ao elaborar as representações, nos parece um caminho realmente capaz 

de minimizar, ou mesmo, sanar as limitações. Na prática, constatamos que o 

mapeamento participativo, enquanto metodologia de ensino-aprendizagem, ao 

proporcionar autoria, trocas de saberes, interconexão com o espaço objetivo, é 

capaz de atender a essa demanda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos que o processo do mapeamento participativo no ensino- 

aprendizagem de Geografia pressupõe ganhos que se desdobram desde a con-

dição de estudante até a prática docente e social. Implica motivação para ler e 

escrever mais, explorar e utilizar a linguagem cartográfica na Geografia, trocar 

experiências educativas, construir identidade profissional, compreender a neces-

sidade de contínua formação e participação na própria formação e ação docente, 

priorizar o diálogo no planejamento, organização e realização da prática educati-

va, formular propostas educativas baseadas na realidade objetiva.

Para sistematização das ideias apresentadas, o desenvolvimento da PAP-

PEI, desde o planejamento até a execução, se realiza em contexto coletivo. A 

partir de uma questão temática são delineados momentos para abordagens teóri-

cas, práticas, dialógicas e reflexivas, imbricados. A depender do número de pes-

soas e da modalidade do mapeamento participativo, pode ser mais profícua a for-

mação de subgrupos. As potencialidades, os desafios teóricos, metodológicos e 

pedagógicos, bem como novas proposições, devem ser grupalmente discutidos.

Entendemos que o Educador-Pesquisador com aspirações emancipatórias 

considera que a pesquisa empírica oferece uma importante oportunidade 

para o ensino-aprendizagem e para a práxis, na medida em que a conjugação de 

pesquisa e educação permite que os seus participantes mudem atitudes, postu-

ras, concepções e ações, incentiva a autorreflexão e compreensão mais profunda 

dos conteúdos, assim como de contextos particulares e coletivas.

No processo formativo do professor de Geografia, essa consciência deverá 

evidenciar as relações de poder dentro do próprio sistema de ensino-aprendiza-

gem, bem como das relações sociais que organizam, produzem, configuram e 

dinamizam o espaço geográfico. As transformações decorrentes desse processo 

deverão ser sentidas no âmbito pedagógico, mas também no social. A ênfase 

ao lugar de vivência e o valor conferido aos participantes e suas experiências de 
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vida são importantes pontos de partida, necessariamente vinculados a teorias, a 

práticas, a escalas diversas, com autoria, diálogo, ação-reflexão-ação comuns a 

esse processo.
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INTRODUÇÃO 

A licenciatura é uma profissão que não tem despertado o interesse de                

jovens que estão saindo do ensino médio e ingressando no curso superior.               

Esse desinteresse tem refletido na formação inicial de professores no Brasil e 

provocado escassez desses profissionais na educação básica, principalmente no 

interior do país. 

Muitas cidades brasileiras não possuem professores de componentes cur-

riculares específicos para atender os alunos da educação básica no ensino fun-

damental e no médio. A Geografia é uma dessas disciplinas que não possuem 

profissionais licenciados suficientes para atender a demanda, com isso, é comum 

professores de outras áreas serem direcionados para atender ao déficit existente 

na área.  

A necessidade ou a opção política promovida por governadores e prefeitos 

de direcionar professores de outras áreas para ocupar as vagas de licenciatu-

ra de disciplinas como Geografia ou História, nas cidades que não conseguem 

atender ao déficit desses componentes curriculares, compromete a qualidade 

do ensino e contribui para precarização da educação, tendo em vista que esses 

profissionais quando não dominam os conhecimentos necessários para desen-

volver a construção dos saberes significativos, não são capazes de realizar a 

formação plena dos estudantes. 

A partir do contexto apresentado e das discussões realizadas no Grupo 

de Pesquisa, Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores de Geografia 

(GEAF/UnB), que tratam da formação inicial de professores, a autora desen-

volveu um estudo para analisar quais são as propostas ou ações realizadas pelas 

prefeituras, pelos governadores ou pelo governo federal frente a escassez de 

professores em muitas regiões do interior do Brasil. Neste artigo, optou-se por 

discutir o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), analisando o alcance do 

programa pelo interior do país; a estrutura do sistema e o seu funcionamento, 

tendo como recorte espacial, o Polo de Posse, no Goiás. 
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A organização do artigo será estruturado em partes: No primeiro momento 

será apresentado a metodologia utilizada na coleta de informações para pro-

dução do artigo; na parte seguinte, será descrito a legislação que regulamenta 

o Sistema e um breve histórico da UAB; dando sequência ao texto, a autora dis-

cutirá as perspectivas e as contradições da Educação a Distância, com ênfase 

na UAB e tendo como referência a Cidade de Posse; o artigo discutirá  também  

como são trabalhados os conhecimentos e saberes necessários à formação do 

professor de Geografia no curso de Educação a distância da Universidade de 

Brasília (EAD/UnB). Por fim, o artigo apresentará a análise das discussões para 

que se possa compreender se o Sistema UAB atende à sua proposta original de 

suprir o déficit de professores de componentes curriculares específicos ou se o 

programa representa mais uma política pública ineficaz que demanda investi-

mentos, mas os resultados não contemplam de forma satisfatória a educação 

pública brasileira. 

A CONDUÇÃO METODOLÓGICA 

 A experiência dos professores tutores que trabalham com a educação a 

distância, possibilita a esses profissionais conhecimentos empíricos para discutir 

o processo de desenvolvimento de um curso nessa modalidade de ensino. Além 

das experiências vivenciadas como professor tutor, os encontros presenciais fa-

vorecem à troca de relatos entre os sujeitos envolvidos no curso de licenciatura. 

Há diferenças entre o público que faz curso de graduação a distância e os 

que frequentam as Universidades públicas presenciais. Ao contrário da maioria 

dos estudantes que são matriculados nas universidades públicas presenciais, 

alguns graduandos já têm algum curso superior; outros estavam afastados dos 

estudos há tempos; e, tem ainda, a questão da faixa etária, os alunos de UAB 

possuem idade mais avançada do que os dos alunos dos cursos presenciais. 

Nas reuniões do Grupo de Pesquisa, Ensino, Aprendizagem e Formação 

de Professores de Geografia – GEAF, a formação de professores é um tema 



116

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

recorrente, na análise dos pesquisadores. Para os participantes nas discussões 

do grupo, o domínio dos saberes da docência: a experiência; o conhecimento; e 

os saberes pedagógicos (PIMENTA, 2012) são necessários por refletir na quali-

dade e no desempenho profissional dos professores em sala de aula. 

Na pesquisa, utilizou-se alguns dos textos analisados nos encontros do 

grupo como: Cavalcanti (2017); Oliveira e Silva (2017) e Pimenta (2012) que 

tratam da formação de professores e que, portanto, favoreceram ao embasa-

mento teórico para a construção do artigo. A pesquisa virtual utilizada, permitiu o 

resgate histórico da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e, também possibilitou 

a coleta de informações em relação as características geográficas da cidade de 

Posse, que foi o Polo escolhido para a realização da investigação que resultou 

na produção do artigo.

A outra técnica de pesquisa utilizada para a coleta de dados foram as en-

trevistas realizadas com quatro moradores de Posse/GO. A cidade é pequena, 

as pessoas possuem relações próximas e têm conhecimento das rotinas dos 

demais moradores. Um dos entrevistados, formou-se no curso de Geografia da 

Educação a Distância da Universidade de Brasília (EAD/UnB) e leciona na rede 

pública de ensino da cidade. O entrevistado também atua na tutoria presencial 

da referida instituição. Os outros três entrevistados são alunos da atual turma do 

curso e, mesmo sem formação específica na área, lecionam Geografia na rede 

pública e privada do ensino de Posse. A Rede Pública de Ensino da cidade é 

constituída por seis escolas estudais e três escolas municipais. As escolas estad-

uais atendem aos estudantes do ensino fundamental – séries iniciais e nos anos 

finais – e, apenas uma, oferta o ensino médio. As escolas municipais atendem 

aos alunos do ensino fundamental, séries iniciais e anos finais.

O levantamento de dados foi diversificado e teve por finalidade dar autenti-

cidade e credibilidade à produção do presente artigo. 
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SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, UMA                                   
POSSIBILIDADE DEMOCRÁTICA PARA A FORMAÇÃO DE                 
PROFESSORES

No ano de 2006, o Ministério da Educação institui o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil, por meio do Decreto 5.800, de 02 de junho de 2006. O projeto 

estimulou a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) 

para criar cursos de licenciatura, possibilitando a formação de professores para 

atuar em áreas de conhecimentos específicos como, por exemplo, a Geografia. 

Os cursos seriam realizados na modalidade a distância e o alcance dos cursos 

seriam as regiões remotas do interior do país ou qualquer outra cidade ou univer-

sidade que se candidatasse a integrar ao Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). O ensino a distância vem se consolidando em decorrência do avanço das 

TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação) o que facilita a formação de 

estudantes em regiões distintas do país. Nas referências de qualidade para a 

educação superior a distância, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria 

de Educação a Distância descreve a importância dos sistemas de comunicação 

para o desenvolvimento dessa modalidade de ensino.

O desenvolvimento da educação a distância em todo o mundo está as-
sociado à popularização e democratização do acesso às tecnologias de 
informação e de comunicação. No entanto, o uso inovador da tecnolo-
gia aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de apren-
dizagem que proporcione aos estudantes efetiva interação no proces-
so de ensino aprendizagem, comunicação no sistema com garantia de 
oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados e o                  
reconhecimento e respeito em relação às diferentes culturas e de con-
struir o conhecimento (MEC, 2007, pag. 10).

O portal da Fundação CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior, ao definir o Sistema UAB, informa que ela “Fomenta a 

modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superi-

or, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior 

respaldadas em tecnologias de informação e comunicação” (2016). O projeto 

foi criado pela Ministério da Educação e tem o objetivo de expandir e interiorizar 

o acesso ao ensino superior de forma democrática e gratuita, ele também visa 
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formar professores da rede pública que ainda não tenha habilitação legal exigida 

para a licenciatura.

Desde criação do Sistema UAB, a Universidade de Brasília – UnB, tem 

ofertado cursos em diversas áreas em vários polos do território brasileiro. O cur-

so de Geografia foi um dos pioneiros e vem sendo bem avaliado ao longo de 

sua existência. Ele já formou professores em vários polos de cidades brasileiras 

são Eles: Alexânia/GO; Barretos/SP; Buritis/MG; Cidade de Goiás/GO; Itapetin-

inga/SP; Palmas/TO; Posse/GO e Santa Maria/DF. Atualmente atende turmas 

nas cidades de Diamantino/MT; Posse/GO e Santos/SP. Em 2020, foram abertos 

os polos de Brasília/DF, Cristalina/GO, Cruzeiro do Sul/AC e Santo Antônio do          

Descoberto/GO.”

PERSPECTIVAS E ENTRAVES DA UAB A PARTIR DA ANÁLISE 
DO CURSO DE GEOGRAFIA DO POLO DE POSSE

 A modalidade de educação a distância não é recente, mas se expandiu 

com os avanços tecnológicos e popularização do acesso à internet. A partir da 

ampliação das ofertas dos cursos de educação a distância, principalmente dos 

cursos de licenciatura, pessoas que antes não tinha acesso aos cursos superi-

ores percebem que nesse modelo de ensino, é possível conquistar um diploma 

de nível superior.

 Analisando Posse, os argumentos descritos no parágrafo anterior ganham 

fundamentação. A cidade de Posse é um município brasileiro localizado no nor-

deste do estado de Goiás, com uma população de, aproximadamente, 36.375 

mil habitantes e a economia baseia-se na agricultura e na pecuária. O comércio 

e a prestação de serviços é o mais forte daquela região e atende os municípios 

limítrofes como, por exemplo, Alvorada do Norte, Simolândia, Damianópolis, Ia-

ciara e São Domingos. A cidade conta com o polo da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), o Instituto Federal (IF) e a EAD/UnB, que oferta o curso de Geogra-

fia. A cidade também conta com três faculdades particulares. As instituições cita-

das atendem aos habitantes do município e das regiões próximas, mas, as vagas 
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disponíveis são insuficientes para toda essa demanda por cursos superiores. O 

difícil acesso à Universidade Estadual de Goiás e ao Instituto Federal, em decor-

rência da concorrência acirrada, exclui parcela significativa dos moradores que 

desejam frequentar as instituições. As faculdades particulares, mesmo sendo na 

modalidade a distância, requer investimentos e com isso, outra parte da popu-

lação é excluída. O curso de Geografia da UnB torna-se uma boa opção para os 

moradores de Posse, dos municípios limítrofes e da Zona Rural por dois motivos: 

É gratuita e o ensino é a distância.

 Em relação a oferta de cursos de licenciatura de Geografia, a única opção 

é a Educação a Distância da Universidade de Brasília (EAD/UnB). Na cidade, 

há um grande déficit de professores nesta disciplina, os profissionais que estão 

lecionando o ensino de Geografia em sala de aula, não tem formação na área 

e são graduados em outros cursos, tais como: Pedagogia, Letras, Arte, Serviço 

social. Há relatos de que tem professores de Português, por exemplo, que com-

plementam a carga horária com a disciplina de Geografia. Os professores entrev-

istados informaram que o último curso de licenciatura em Geografia ofertado pela 

UEG, foi há quinze anos. 

Para preencher a lacuna existente em relação a escassez do curso de li-

cenciatura em Geografia, a EAD/UnB ofertou a primeira turma do curso em 2009, 

formando vinte licenciados, segundo relato de uma das graduadas da primeira 

turma, desse total de formados, apenas três estão atuando em sala de aula, 

os demais não possuem afinidade com o curso e exercem outras profissões. 

Os licenciados que optaram em trabalhar em sala de aula, possuem hoje carga 

horária de sessenta hora semanais, isto é, trabalham nos três turnos: matutino; 

vespertino e noturno. Entretanto, o déficit permanece. Na última seleção para 

o curso de Educação a Distância da UnB, quarenta estudantes foram aprova-

dos e trinta e quatro ainda mantém o vínculo com o curso, ou seja, ainda estão                        

matriculados. Dentre eles, três já são formados em outras áreas de licenciatura, 

mas, por falta de profissionais, estão lecionando Geografia na educação básica, 

todos eles com carga horária de sessenta horas semanais.
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A partir dos relatos dos professores formados na primeira turma e dos                 

atuais graduandos do curso de Geografia da EAD/UnB, pode-se concluir que as 

perspectivas de oportunidades de emprego no mercado de trabalho para esses 

profissionais são amplas. No entanto, muitos dos que se formam não se identifi-

cam com a licenciatura, querem apenas o diploma de curso superior. Apesar da 

perspectiva positiva de fácil acesso à carreira de professor, o curso EAD/UnB 

também apresenta as suas contradições. Os entraves afetam discentes e, tam-

bém os docentes que atuam como professor tutor, professor supervisor ou como 

coordenador de polo.

 Os discentes tem como principais problemas a precariedade na infraestru-

tura dos polos (poucos equipamentos disponíveis ou danificados e falta de am-

bientes confortáveis para os encontros presenciais); a internet de banda larga 

é ineficiente, quando muitos estudantes acessam ao mesmo tempo, a rede cai; 

alguns dos graduandos não tem acesso à internet em sua residência e precisam 

se deslocar até os polos para realizar as atividades, sendo obrigados a percorrer 

distâncias significativas, uma vez que alguns moram em zonas rurais; o pouco 

conhecimento tecnológico dificulta o manuseio da plataforma e o ambiente  virtu-

al de aprendizagem (AVA); o excesso de carga horária no trabalho, desmotiva a 

participação no AVA. 

Além dos problemas listados no parágrafo anterior, há problemas                            

pedagógicos que comprometem a aprendizagem. Os déficits de conhecimento 

decorrentes da má qualidade da formação no ensino médio, dificulta a leitura e a 

compreensão de textos mais complexos; o baixo rendimento causado pela falta 

de rotina de estudos de alguns graduandos que não acessam o AVA de forma 

regular, esses alunos deixam acumular as atividades e não conseguem entregar 

as tarefas propostas; as participações de baixa qualidade nos fóruns (não ex-

ploram os conteúdos contidos nos textos de forma significativa), comprometem o 

desempenho e a aprendizagem colaborativa, alguns alunos não fazem a leitura 

adequada dos textos
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 Para os docentes que atuam na UAB como professor tutor, professor su-

pervisor de disciplina, coordenador de curso ou de polo as dificuldades estão 

relacionadas à precarização das relações de trabalho no que diz respeito aos 

baixos e defasados valores das bolsas; atrasos   no pagamento das bolsas ou 

das diárias de viagem; problemas relacionados ao suporte técnico durante as 

aulas dos encontros presenciais e precariedade dos recursos didáticos. 

Na maioria dos cursos ofertados no âmbito do Sistema UAB, os profes-
sores não são efetivos, mas provisórios, em situação de efemiridade no 
curso, uma vez que ele desenvolve atividades pedagógicas estritamente 
vinculadas ao pagamento de bolsas de professor formador. [...] as des-
continuidades geradas pela fragilidade dos vínculos docentes fazem com 
que os cursos ofertados não consigam estruturar-se solidamente no in-
terior das instituições, pois eles vão depender da existência de financia-
mentos externo da CAPES para se movimentarem [...] (ARRUDA, 2018, 
p. 96).
 

Infelizmente, o descaso com a educação no Brasil – precariedade de in-

fraestrutura ou desvalorização do trabalho docente – atinge todas as modali-

dades de ensino, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância. 

O ALCANCE DOS CONHECIMENTOS E SABERES NECESSÁRIOS             
À FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA

 A qualidade das aulas de Geografia são reflexos de uma boa formação do-

cente. As ações exitosas do professor ocorrem quando ele estabelece o diálogo 

entre o ensino e a aprendizagem. Esse diálogo “envolve o seu objeto de estudo: 

o espaço geográfico e as categorias da Geografia [...]” (OLIVEIRA E SILVA, 2017, 

p. 59).

 Nos cursos de formação docente é importante analisar até que ponto há 

a integração entre os conhecimentos geográficos, os saberes pedagógicos e as 

técnicas adquiridas por meio das disciplinas de didáticas, que são ofertadas no 

decorrer da formação. Além disso, é preciso entender se as práticas adquiridas 

nos estágios supervisionados favorecem para que esse futuro docente realize 
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em sala de aula um trabalho de excelência na construção do raciocínio geográfi-

co. Oliveira e Silva argumentam que:

[...] entendemos que a teoria precisa contemplar, além dos conteúdos es-
pecíficos da Geografia, os conteúdos didáticos pedagógicos da Geogra-
fia, os fundamentos teóricos e epistemológicos da Geografia; a prática, 
além de contemplar os estágios supervisionados significativos, precisa 
estar presente em cada uma das disciplinas específicas e pedagógicas, 
sendo esta denominada de prática como componente curricular (OLIVEI-
RA E SILVA, 2017, p. 58)

Há instituições privadas que formam professores, cuja qualidade é duvido-

sa. Os professores conquistam o título de licenciatura, mas, vão para a sala de 

aula com grandes dificuldades para exercer a profissão. As instituições públicas, 

em seus cursos presenciais, priorizam em seus currículos os conhecimentos da 

ciência geográfica como a geomorfologia, a climatologia, biogeografia, a cartogra-

fia, a urbanização, a geopolítica, para citar alguns dos conteúdos explorados, e 

deixam de lado os conhecimentos pedagógicos. É fato que os conhecimentos 

das ciências geográficas são a base do curso, mas os saberes pedagógicos tam-

bém devem constar no currículo. As Universidades públicas que discriminam a 

Geografia escolar e não valorizam em seus currículos os conhecimentos didáti-

cos/pedagógicos ou o estágio docente, porque a intenção e o objetivo do cur-

so é formar apenas bacharéis. Contudo, em um país com escassez de profes-

sores, a Geografia escolar também não poderia ter representatividade? Quanto à                                                

Educação a Distância, que pode ser uma alternativa para a formação inicial de 

docentes, encontra resistência entre os professores universitários, que são pou-

co receptivos à modalidade de EAD em seus departamentos

Como o programa de Sistema de Universidade Aberta do Brasil surgiu da 

necessidade de formar professores para atender a educação básica, a perspecti-

va é diferente dos cursos presenciais de Geografia existentes nas universidades 

públicas. Em uma análise do curso de Geografia da EAD/UnB, o currículo traz 

disciplinas de práticas pedagógicas, psicologia da aprendizagem, fundamentos 

básicos da geografia, além do estágio supervisionado e as disciplinas são trata-
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das com a mesma importância das que exploram os conhecimentos da ciência 

geográfica. Além disso, muitos discentes já conhecem o cotidiano da sala de 

aula. Dessa maneira, a formação de professores em educação a distância traz 

diferenciais na condução dos cursos que refletem nas avaliações positivas pro-

movidas pelo Ministério da Educação. 

Para a formação de docentes, faz-se necessário que os graduandos com-

preendam que as complexas tarefas de mediação didática requerem uma qualifi-

cação específica (CAVALCANTI, 2017) que, geralmente, não são exploradas nos 

cursos presenciais de bacharéis em Geografia.

Nesse entendimento, a principal atuação do professor com a Geografia 
Escolar está no investimento para que haja aprendizagem significativa 
do aluno, com seu trabalho de mediação didática referente ao conteúdo 
da disciplina, o que pressupõe um caminho metodológico (CAVALCANTI, 
2017, p. 24).

A reflexão acerca da Geografia escolar precisa deixar claro que o que se 

trabalha em sala de aula, na educação básica, não pode ser a aplicação sim-

plificada do que “se produz e estuda na Academia” (CAVALCANTI, 2017, p. 

24). O trabalho de mediação do professor deve levar em consideração, além 

dos conhecimentos geográficos, a vivência do estudante e a autonomia para a                                                                             

construção de conceitos relacionados à espacialidade do seu cotidiano. Quan-

do o professor tem uma boa formação e procura desenvolver o pensamento                                                               

geográfico e o pensamento espacial dos estudantes em sala de aula, ele alcança 

bons resultados no processo de aprendizagem.

Outro ponto a ser analisado na formação do professor refere-se à questão 

da identidade. Cursar uma licenciatura sem ter afinidade com a profissão pode 

ser perda de tempo. Pode-se usar como exemplo a baixa quantidade de forman-

dos da primeira turma do curso de Geografia do Polo de Posse que exercem a 

profissão, apenas três, em uma cidade carente de profissionais.

De acordo com os relatos coletados na entrevista, a escolha do curso não 

foi em decorrência da afinidade ou identidade, mas sim pela falta de opção em 
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relação a outros cursos de graduação na cidade. Para Pimenta “Uma identidade 

profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da re-

visão constante dos significados sociais da profissão; da revisão de tradições” 

(2012, p. 20). 

É importante que o professor em formação possa ir discutindo e se                   
conscientizando de elementos que formam a sua identidade como pes-
soa e como profissional, com base em seus valores, seus saberes, suas 
representações. Essa identidade ajuda a delinear suas ações, a fazer 
suas escolhas, a assumir posições diante das demandas imediatas da 
escola em que atua/atuará (CAVALCANTI, 2017, p. 28)

Como foi dito anteriormente, no Brasil não se valoriza o professor na pro-

porção que a profissão merece, logo construir essa identidade representa um 

grande desafio. O programa do Sistema UAB é formar profissionais para atender 

as demandas de licenciatura, portanto, quando o sujeito faz a sua inscrição para 

ingressar no referido programa e, ao concluir o curso, não tem pretensões de 

exercer a profissão, uns dos objetivos o Sistema não é contemplado.

RESULTADO DAS DISCUSSÕES

 A Educação a Distância (EAD) no Brasil ainda é visto com certo preconceito 

e associado a educação de baixa qualidade. Entretanto, os avanços tecnológicos 

e a rotina cotidiana dos grandes centros urbanos fazem com que essa modali-

dade de ensino se torne cada vez mais popular. A autonomia de tempo e espaço 

é visto como benefícios significativos para aqueles que optaram por cursos em 

EAD. No que diz respeito ao tempo, o discente escolhe os momentos adequados 

para a sua rotina diária de estudos. Quanto ao espaço, os graduandos podem 

optar em estudar em sua residência, no seu local de trabalho ou nos polos exis-

tentes em sua cidade. Os encontros presenciais acontecem mensalmente ou 

quinzenalmente para as aulas e aplicações de provas.

 Nas instituições privadas brasileiras as graduações em EAD se popu-

larizaram rapidamente e os cursos de licenciatura nessa modalidade tem se mul-
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tiplicado. Nas universidades públicas a Educação a Distância ainda é vista com 

restrições. Os professores temem que o processo de aprendizagem seja compro-

metido, provocando a queda na qualidade dos cursos e tem receio de que esse 

modelo de educação leve a precarização e a desvalorização da docência.

 O Sistema de Universidade Aberta do Brasil (UAB) – que foi criado para 

formar professores em regiões distantes do país e ofertar cursos para cidades 

onde há escassez de faculdades – favoreceu para a expansão e interiorização 

do acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade pelo país, por outro lado, os 

colaboradores que atuam como tutores, supervisores e coordenadores da UAB 

não tem o seu trabalho valorizado e bem remunerado pelo Ministério da Edu-

cação (MEC). Portanto, para que o programa tenha o sucesso e o alcance dese-

jado pelo Governo Federal, é preciso que sejam feitas adequações em relação 

as relações de trabalho com os colaboradores.

 Quanto à investigação realizada na cidade de Posse em relação à UAB, con-

clui-se que apesar do índice de graduandos formados pela Educação a Distância 

da UnB, que optaram por lecionar Geografia ser muito baixo, o curso significa 

para os moradores da cidade de Posse a possibilidade de se ter um diploma de 

ensino superior. As desigualdades sociais existentes no Brasil fazem com que 

pessoas de classes sociais menos favorecidas tenham menos oportunidade de 

ingressar em uma faculdade, principalmente em cidades de pequeno porte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O artigo analisou a formação docente de professores de Geografia ofer-

tada pela Educação a Distância da Universidade de Brasília (EAD/UnB), tendo 

como objeto de estudo o Polo de Posse do estado de Goiás. As discussões per-

passaram pela origem e objetivos do sistema UAB, no qual o curso de Educação 

a Distância da Universidade de Brasília está inserido; pela escassez de profes-

sores de Geografia nas regiões interiores do Brasil e pela análise do currículo da 

EAD/UnB em relação aos conhecimentos e saberes geográficos e pedagógicos. 
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 Apesar das contradições relacionadas aos aspectos positivos e as dificul-

dades apresentadas pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, o programa 

é uma experiência válida e precisa de ajustes para que ele seja uma opção de 

qualidade a quem busca uma oportunidade de acesso ao ensino superior. Os de-

partamentos das Universidades públicas brasileiras, precisam ser mais abertos 

em relação à aceitação da Educação a Distância porque a rotina acelerada da 

sociedade moderna e o avanço dos meios de comunicação faz com que as pes-

soas procurem facilitar a sua formação profissional. A popularização da internet, 

dos smartphones e das redes sociais tornam o ensino a distância a opção mais 

propícia de acesso ao ensino superior.

 Quanto a formação de docentes, independente da modalidade de ensino 

ser presencial ou a distância, ela deve priorizar a qualidade para que se tenha 

professores de excelência em sala de aula. A formação de qualidade requer que 

as instituições públicas e privadas tratem os conhecimentos da ciência geográfi-

ca e os saberes da docência de forma séria e significativa. O estágio supervisio-

nado e a identidade profissional também devem ser encarados como prioridades 

e precisam ser valorizados na rotina dos cursos de formação docente.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um país predominantemente de população negra. Segundo es-

timativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016), o per-

centual é de 54% em detrimento a outras etnias. Tal percentual imprime ao Brasil 

o patamar de a segunda nação do mundo com maior contingente de população 

negra, ficando atrás apenas da Nigéria. No entanto, raramente é evidenciada tal 

prerrogativa, em decorrência do racismo estrutural que maquia e mascara essa 

realidade.

 Dessa maneira, para combater o racismo estrutural que sustenta a socie-

dade brasileira desigual, algumas medidas foram instituídas, em especial, em 

decorrência das conquistas alcançadas pela luta do Movimento Negro. Dentre 

elas, procuramos salienta-se as de cunho educacional, como a homologação da 

lei 10.639, de 2003 que obriga o estudo da História e Cultura Afro-brasileira nas 

instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas. Para mais, a adoção de 

políticas públicas de ações afirmativas nas Universidades Públicas- as cotas ra-

ciais, estabelecidas primeiramente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

no ano de 2003. 

Além disso, a instituição de documentos oficiais da Educação, como a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018), que torna obrigatório

[...] obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a história da 
África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve ultrapassar a dimen-
são puramente retórica e permitir que se defenda o estudo dessas popu-
lações como artífices da própria história do Brasil. A relevância da história 
desses grupos humanos reside na possibilidade de os estudantes com-
preenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, 
comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem que existem outros 
referenciais de produção, circulação e transmissão de conhecimentos, 
que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos 
espaços formais de produção de saber (BRASIL, 2018, p. 403).

 Cientes da existência um largo caminho para uma ruptura total com o rac-

ismo estrutural, entendemos que a instituição da lei 10.639 de 2003, das Ações 

Afirmativas e da BNCC, configuram-se como instrumentos que avançam no sen-
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tido de erodir a sustentação do racismo estrutural pela via educacional. Entretan-

to, no ambiente escolar, esse conjunto de instrumentos não se efetiva em larga 

escala, à medida que, a infraestrutura do estabelecimento educacional é defici-

ente, a má formação inicial e continuada e a precarização das/os profissionais da 

educação, entre outras causas, perpetuam  o racismo estrutural no Brasil.

 Com efeito, analisando as disciplinas escolares da Educação Básica, ob-

servamos que a grande área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CH) 

apresentam potencial de transformação da consciência racista para a cidadã an-

tirracista das crianças e jovens. Auxiliando no fortalecimento de ações individuais 

e coletivas para derrocar com tal mentalidade. Isto posto, entende-se que o com-

ponente curricular Geografia e a CH podem suscitar debates e práticas antirrac-

istas no contexto escolar e para além dele.

 Na mesma perspectiva, as distintas mídias (televisão, rádio, jornal, revista, 

outdoor, cartazes, internet, entre outras) presentes em maior ou menor inten-

sidade  no território brasileiro, produzem e veiculam distintos artefatos culturais, 

dentre eles,  os desenhos animados, que em grande medida, estão voltados o 

público infantojuvenil e centram-se na  criatividade e a ludicidade. A respeito dos 

desenhos animados, Peron e Elias (2020, p. 76) destacam a sua “capacidade 

de representar elementos da vida real e fictícia, sendo muitas delas geográficas 

como as cidades e o urbano, a natureza e suas paisagens, as dinâmicas sociais 

dos povos, diferentes países e problemas sociais, entre outros.” Eles não propor-

cionam só isso, mas também tem a capacidade de empoderamento e represen-

tatividade para as crianças negras, que pouco se veem nas telinhas.

 Portanto, com base nos documentos oficiais, no estado da arte de Geogra-

fia e na análise de desenhos animados, objetiva-se destacar as potencialidades 

dos desenhos animados como instrumentos capazes de suscitar debates e práti-

cas antirracistas na Educação Básica brasileira. Nessa direção, o texto foi divid-

ido em cinco tópicos: Currículo, eurocentramento e racismo; Mídia, educação e 

racismo; Geografia, desenhos animados e práticas antirracistas; Considerações 

Finais; e, por último, as Referências. 
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CURRÍCULO, EUROCENTRAMENTO E RACISMO

 Historicamente, a importância da presença da africana na cultura brasile-

ira foi negligenciada. Nesse sentido, Conceição (2012, p. 334) destaca que “as 

classes dirigentes brasileiras tentaram apagar, exterminar, física e culturalmente, 

a presença africana, real e imaginária na História do Brasil.” Desta maneira, en-

tende-se que entre as formas de efetivar essa ausência é promover o processo 

educativo curricular que não contenha conteúdos relacionados a África e suas 

populações, ou que contenha na forma estereotipada. pejorativa e depreciativa.

 Na mesma direção Silva (2007, p. 500-501) afiança que o Currículo da Ed-

ucação Básica Brasileira é eurocentrado e racista e que “somos oriundos de uma 

formação que atribui, aos brancos, aos europeus, a cultura que dizem clássica”. 

Dessa forma, ficamos impedidos de “ter acesso a conhecimentos de diferentes 

origens étnico-raciais, e ficamos ensinando um elenco de conteúdos tido como 

mais perfeito e completo que a humanidade já teria produzido” (SILVA, 2007, p. 

501). Este eurocentramento do currículo, “torna-nos incapazes de perceber as 

vozes e imagens ausentes dos currículos escolares: empobrecidos, mulheres, 

afrodescendentes, africanos, indígenas, idosos, homossexuais, deficientes, en-

tre outros.” (SILVA, 2007, p. 501).

 Anjos (2005, p. 175), destaca que entre as formas personificadas desse 

eurocentramento do currículo estão os livros didáticos que 

ignoram o negro brasileiro e o povo africano como agentes ativos da 
formação territorial e histórica” além de “nos livros didáticos de Geogra-
fia Geral e nos Atlas Geográficos, o continente africano está colocado 
sistematicamente nas partes finais da publicação e geralmente com um 
espaço bem menor que os outros blocos continentais.” E, por fim, o autor 
salienta que “verifica-se que, muitas vezes, a África não é estudada” na 
sala de aula. 

 Em contexto semelhante, Ratts et al (2006/2007, p. 50) descreve que “o   

livro didático, assim, contribui para difundir inverdades entre os estudantes por 
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não haver uma leitura crítica sobre seus conteúdos, especialmente no que con-

cerne à questão étnico-racial”. Desta forma, evidencia-se que além do currículo 

ser eurocentrado e ignorar todas as contribuições de África e suas populações 

para com o mundo, os manuais didáticos utilizados pelos/as professores/as re-

forçam estereótipos racistas, propagam inverdades ou nem se quer aparecem as 

temáticas de África e toda sua complexidade.

 Para além do currículo e dos livros didáticos,a formação dos/as profes-

sores/as, gestores/as, coordenadores/as e em geral os/as profissionais inseridos  

no cotidiano escolar,  não foi adequado para se fomentar um currículo e uma 

educação sobre África coerente, verídica e positiva. Deste modo, Santos (2011, 

p. 07) afirma que o “ambiente escolar é composto majoritariamente por atores 

que não foram preparados para construir uma educação anti-racista, bem como 

materiais pedagógicos inadequados e portadores de aspectos que oferecem sus-

tentação à reprodução do racismo.”

 Entretanto, como forma de atenuar esse eurocentramento do Currículo da 

Educação Básica Brasileira, foi implementada a Lei 10.639 e a BNCC (2018) 

que legitimam o ensino de história e cultura africana, as contribuições dos po-

vos africados e toda a complexidade que está imbricada nestas temáticas. Tais 

diretrizes, indicam a necessidade de efetivação das temáticas supracitadas no 

cenário escolar. Porém, desde sua criação, ela fragilmente evoluiu na inserção 

das temáticas no currículo realizado dentro das escolas, salvo boas iniciativas 

de professores/as, educadores/as, gestores/as e demais profissionais que atuam 

nesse segmento. 

MÍDIA, EDUCAÇÃO E RACISMO

 Os Meios de Comunicação de Massa (MCM) são ferramentas que estão 

presentes nas sociedades modernas e possuem a função de comunicar algo, 

como informações, notícias, conteúdos, entretenimento, entre outros,  ao maior 

número de pessoas possíveis. Desta forma, eles se materializam de forma física 

ou não e utilizam-se de distintas formas de linguagem como a  visual, audiovisu-
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al, auditiva e interativa. Dentre os MCM, encontram-se as mídias como o rádio, a 

televisão, o jornal, a revista, cartazes, outdoors,  Internet, entre outros.

Destaca-se que dada sua importância em distintos momentos históricos, 

nenhuma das mídias é extinta. Por exemplo, o rádio suplantou o jornal, ao possi-

bilitar ouvir ao invés de ler; a televisão ultrapassou a era do rádio e cinema, pois 

proporcionou não apenas ouvir, mas sim ver e ouvir (e muitas vezes ao vivo). No 

entanto, recentemente com o advento da internet todas as outras mídias foram 

agregadas em poucos dispositivos, sem contudo, extinguir as demais. Nesse 

sentido, nta Miranda (2007, p. 38), destaca que “esse novo formato de comuni-

cação [Internet] não substitui os formatos tradicionais, porém representam um 

valor”, à medida que possui a capacidade de reunir todas elas em uma única vir-

tualidade, estando presente em quase todos os lugares e podendo ser acessada 

em diferentes dispositivos como um aparelho de televisão, um telefone móvel, 

um tablet ou um computador.

 Ademais, salienta-se que as mídias são tecnologias  e  quando surge uma 

nova mídia, esta é uma nova tecnologia, que lhe dá subsídio para existir. Por 

exemplo, não haveria mídia televisiva sem o desenvolvimento tecnológico do 

aparelho de televisão e redes de energia elétrica.

 Sobre a importância das mídias educacionais, Fantin (2009) assevera que:

As mídias e as tecnologias não só asseguram formas de socialização 
e transmissão simbólica, mas também participam como elementos im-
portantes da nossa prática sociocultural na produção e socialização de 
conhecimentos e na construção de significados da nossa inteligibilidade 
do mundo. Tal fato necessita mediações pedagógicas” (FANTIN, 2009, 
p. 15).

Em conformidade com o exposto, as mídias requerem mediação pedagógi-

ca para a sua utilização, leitura e compreensão. Sendo assim, podemos utilizá-las 

como um recurso didático na escola e na sala de aula para otimizar o processo de 

ensino e de aprendizagem sob o viés da educação cidadã. Deste modo, Santos e 

Chiapetti (2012, p. 168) destacam que “os professores do século XXI, necessitam 

utilizar as várias mídias a favor do seu fazer pedagógico e, assim, a favor dos 
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seus alunos e da sociedade em geral.” Nesse sentido, Peron (2019), exemplifica 

uma forma de utilização de distintas mídias ao abordar os biomas no ensino de 

geografia, por meio de obras cinematográficas e notícias de jornais on-line.

 Em termos de legislação, para atender uma demanda educacional da so-

ciedade e institucionalizar as práticas com as mídias já existentes nas escolas,  

a BNCC (2018) apresenta nas suas Competências Gerais da Educação Básica 

e também diluído no escopo de cada área do conhecimento a utilização e edu-

cação para as mídias, com enfoque na cultura digital. Tal prerrogativa é percebi-

da nas competências de número quatro e cinco que defendem que:

(4) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhe-
cimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se ex-
pressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mú-
tuo. (5) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diver-
sas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 
2018, p. 09).

 Entretanto, é necessário destacar que vivemos em um país onde existe o 

racismo estrutural, presente inclusive nas distintas mídias e que elas contribuem 

para o racismo.  Concordando com o exposto, Ratts et al (2006/2007) destaca 

como a mídia televisiva mostra a população negra. 

A imagem que temos dos negros é em geral acompanhada de um es-
tereótipo, como é o caso da televisão brasileira. Quais são os papeis 
desempenhados pelos negros em filmes, novelas e comerciais e cam-
panhas publicitárias? Em geral é para desempenhar uma ocupação 
pré-definida: escravo(a), empregada doméstica, bandido, etc. (RATTS et 
al., 2006/2007, p. 48).

Sendo assim, é necessário que as mídias estejam atentas para não trans-

mitirem artefatos culturais racistas e de forma oposta desenvolvam promovam 

debates e ações que vão em outra direção, como contratando profissionais ne-

gros e negras como atores, atrizes, escritores/as, jornalistas, diretores/as, apre-
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sentadores/as, entre outros, desenvolvendo produções em que a pessoa negra 

não represente um estereótipo, e sim um/a protagonista.

Entre os artefatos culturais midiáticos que os sujeitos escolares possuem 

contato, consomem na infância e na adolescência são os desenhos animados.  

Estes são lúdicos, desenvolvem a imaginação e criatividade das crianças e ensi-

nam valores e conteúdos. Também há o fato de que estes artefatos muitas vezes 

são utilizados como babás, pais, educadores/as, cuidadores/as, tranquilizadores 

e tantas outras funções. Neste contexto, pensamos que a utilização desses ar-

tefatos, são um recurso didático possível de se usar na educação geográfica 

antirracista. 

GEOGRAFIA, DESENHOS ANIMADOS E PRÁTICAS                                                     
ANTIRRACISTAS

 A geografia escolar carece de mudanças. Nesse sentido, Lacoste (2012) 

chama a atenção que desde a segunda metade do século XX,  com o advento da 

Geografia Crítica, que a geografia escolar é enfadonha, desinteressante, acrítica 

e desprovida de todo o seu caráter político. Que a forma de ensino é pautada em 

decorar conceitos, nomes de rios, países, bandeiras, dados, etc. Assim, tornando 

a geografia um apêndice do currículo, sem sentido de estar aí.

 Desta forma, Castrogiovanni (2007), Cavalcanti (2012) e Morais (2013) dis-

cutem que a geografia necessita ser crítica, política e significativa e que devemos 

buscar novos recursos didáticos que auxiliem no processo de ensino e apren-

dizagem e práticas pedagógicas afastadas do ato de decorar e enumerar. Para 

mais, devemos aproximarmos da realidade dos/as estudantes.

 Assim sendo, ao buscamos tornar a geografia significativa para os esco-

lares, os desenhos animados podem contribuir para o aprimoramento das mu-

danças na prática geográfica escolar, e principalmente desenvolvendo práticas 

geográficas antirracistas. No entanto, o que são desenhos animados?
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 Os desenhos animados são imagens de desenhos em movimento, também 

conhecidos como animações ou cartoons. Consideramos nesse estudo como 

desenhos animados,  o cinema de animação, as séries animadas e os desen-

hos animados que corriqueiramente estão disponíveis na programação televisiva 

(MESQUITA; SOARES, 2008). Estes estão disponíveis em várias mídias, no cin-

ema, na televisão e nas plataformas de streaming da Internet – a exemplo, Netflix 

e Amazon Prive Video -, além do YouTube. E podem ser acessados de diferentes 

dispositivos como televisão, cinema, smartphone, tablet ou computador (MES-

QUITA; SOARES, 2008).  

 Assim, os desenhos animados estão sendo utilizados para desenvolver 

prática educativas ao redor do globo todo, em diferentes disciplinas escolares, 

para diferentes faixas etárias e abordando os mais variados assuntos. Além de 

estarem sendo objeto de estudo na academia, para o desenvolvimento de arti-

gos, capítulos de livros, livros, monografias, dissertações e teses.

 Entre as experiências brasileiras com a utilização de desenhos animados 

na educação, destacamos: 1- pesquisa de Mesquita e Soares (2008) que retrat-

am em seu artigo, As visões de ciências em desenhos animados e a alternativa 

para o debate sobre a construção do conhecimento científico em sala de aula. 

2 -  Pazelli (2012), que no seu mestrado pesquisou a utilização do cinema de 

animação para ensinar sobre saúde no ensino fundamental. 3- Bezerra (2012) 

em seu artigo:  A história da animação e a influência na formação infantil; 4- Gui-

marães (2013) que trabalha em um capítulo de livro a importância do uso de 

artefatos midiáticos (como as animações) na educação geográfica, 5- Souza e 

Sartori (2013) que refletem em um artigo sobre a educomunicação e os desenhos 

animados  para a educação infantil. 6 - Dias, Laurindo e Rodrigues (2014), que no 

seu artigo: O uso de cinema de animação como recurso didático para o ensino de 

geografia no ensino básico e 7, Silva (2015),  que pesquisou  em sua monografia: 

O uso do desenho animado ‘Os Simpsons’ como um instrumento metodológico 

para o ensino de geografia.
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 Já como experiências internacionais,  destacamos os seguintes estudos: 

1 -   Puiggròs, Pujol e Holz (2005), na Espanha, que trabalham a transmissão 

de valores por meio  dos desenhos animados, 2- Llorent & Marín (2013), na Es-

panha, discutem em seu artigo sobre  a investigação dos desenhos animados 

no currículo da educação infantil espanhola, 3- Beltrán-Pellicer, Arnal-Bailera e 

Muñoz-Escolano (2018), também na Espanha, analisam o conteúdo matemático 

nos desenhos animados para a educação infantil, 4- Águila et al (2010), no Chile,  

descrevem sobre os desafios de pôr os desenhos animados no currículo da edu-

cação infantil chilena, 5-  Martínez Boom,  Tabares Orozco (2012), na Colômbia, 

discutem o cinema e a educação e seu entrelaçamento, 6  Mornhinweg & Herrera 

(2017), no Panamá, que trabalham uma monografia sobre os desenhos anima-

dos como ferramenta didática para todo o sistema educacional panamenho.

 Entretanto, a análise dos estudos nacionais e internacionais envolvendo o 

uso de desenhos animados, identificou-se a carência de experiências que abor-

dem as relações étnico- raciais e o racismo nesse cenário. Nesse sentido, identi-

ficou-se dois artigos nacionais que trabalham o tema:  o de Espirito Santo & Brito 

(2018) que descrevem as relações étnico raciais em um contexto do desenho 

animado ‘Mundo Bita’ e a experiência de Peron & Elias (2020) que trabalham o 

desenho animado ‘Super Choque’ para desenvolver práticas geográficas antir-

racistas. Assim sendo, a utilização desse recurso didático para tratar do tema 

das relações étnico raciais e racismo são insipientes e há um longo caminho para 

encorajar professores e professoras a os utilizarem em suas práticas educativas. 

Isto posto, a seguir, veremos de que forma as tantas características dos de-

senhos animados podem potencializar o desenvolvimento de aulas de geografia 

antirracistas. 

Desenhos animados e conceitos e conteúdos geográficos –                   
aproximações  necessárias

 Diversos conteúdos e conceitos geográficos podem ser explorados nos  

desenhos animados, dentre eles, o espaço urbano e rural, educação ambiental; 



138

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E ENSINO EM/DE GEOGRAFIA

os biomas e suas caracterizações; as dinâmicas de imigrações e migrações; for-

mação da Terra; tipos de paisagens e suas caracterizações; conceito de território, 

região, lugar, país, estado, continente, questões econômicas; história e geografia 

do continente africano; paisagens africanas; antigas sociedades africanas e atu-

ais; contribuições do continente africado para com o mundo entre outros.

De acordo com Dias, Laurindo e Rodrigues (2014), p. 01):

Embora os desenhos animados não sejam vistos como um recurso 
científico, atrelados a alguns deles existem conceitos geográficos que 
passam despercebidos e que podem auxiliar na compreensão da ciência 
geográfica pelos discentes, sendo um recurso didático em potencial a ser 
explorado no ensino, dando dinamicidade a sala de aula, que muitas vez-
es é tida como chata e sem vida, por alguns alunos (DIAS, LAURINDO e 
RODRIGUES, 2009, p. 01).

 De fato, sempre que possível, conceitos geográficos podem e devem ser 

atravessados por contribuições do continente africano e suas populações, inclu-

so as populações de diáspora. Desta forma, é imprescindível que o/a professor/a 

antes de desenvolver suas aulas, utilizando o recurso didático dos desenhos an-

imados siga algumas instruções. Dentre elas filtrar as temáticas e dar uma inten-

cionalidade pra o que querem ensinar a partir da obra, pois um desenho animado 

é atravessado por vários temas, conceitos e valores. Sugerimos que eleja um 

desenho animado que aborde algum tema que deseja mediar, em seguida, veri-

fique a classificação indicativa da obra e o assista previamente, para em seguida 

realizar o planejamento de aula. E, obviamente desenvolver uma aula dinâmica 

e divertida, que torne significativo os temas geográficos.

VALORES E CONTRAVALORES

 A função da geografia na escola está para além de ensinar conceitos e con-

teúdos, ela é muito mais ampla, tem a função de formar cidadãos. Desta forma, a 

geografia escolar tem o papel de ensinar valores e discutir os contravalores para 

formar cidadãos conscientes e críticos. Dessa maneira, os desenhos animados 

tem a potencialidade de auxiliar o/a professor/a no âmbito da disciplina nesse o 
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debate, visto que eles trazem intrinsicamente estes na narrativa das aventuras 

animadas. Assim, Puiggròs, Pujol e Holz (2005, p. 3),  afirmam que “las series 

de dibujos animados durante décadas han supuesto una nueva alternativa de 

educación, caracterizadas básicamente por la clarividencia de los valores, por la 

moralidad que transmitían fundamentalmente en sus últimas escenas.” 

 Corroborando, Bezzera (2012, p. 1185) menciona que “os desenhos con-

tribuem para a formação da personalidade das crianças, já que trazem em sua 

essência princípios e valores que são ofertados aos pequenos de uma forma 

lúdica e encantadora”. Assim sendo, valores de igualdade de gênero e raça, di-

versidade étnico-culturas, respeitos entre as pessoas, respeito para com as mi-

norias (populações quilombolas, indígenas, lgbtqi+, deficientes, ribeirinhos, etc.), 

respeito para com o patrimônio público e para com a preservação ambiental, 

solidariedade, responsabilidade,  liberdade, consciência dos direitos e deveres, 

entre tantos outros valores são expressos em animações e podem ser ensinados 

e problematizados nas aulas de geografia. 

 Já, os contravalores que são transmitidos pelos desenhos equivocada-

mente também podem ser utilizados no processo de construção da cidadania, 

problematizando, questionando, fazendo com que os/as estudantes reflitam so-

bre as ações e atitudes das personagens. Nessa direção, se em um desenho 

animado ocorra uma atitude racista de uma personagem com uma outra, o/a 

professor/a pode trazer o debate para a aula, questionando os/as estudantes 

com perguntas como: Foi correta a atitude da personagem? Será que ela não 

está ensinando a ser racista? O que é racismo? Como combatê-lo? Como você 

agiria se isso ocorresse com você? Ou o que você faria caso isso acontecesse 

na escola? Existem estudantes negros/as na sala de aula, na escola, no bairro, 

entre outros? Como são suas atitudes com eles/as? Você é uma pessoa negra? 

Cabe ao/a professor/a dar a intencionalidade à obra. 

 Em suma, se o/a professor/a não trazer o debate dos valores e contrava-

lores dos desenhos animados para dentro da sala de aula, ainda assim, eles 
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estarão ensinando estes às crianças, de forma correta ou não, direta ou indireta. 

Então devemos nos atentar para com isso e incorporar nas nossas práticas edu-

cativas. 

Desenhos animados: Ludicidade, imaginação e criatividade: 

 Santos  e Chiapetti (2012, p. 168),  escrevem que “a atividade lúdica tor-

nou-se um importante recurso didático-pedagógico nas práticas de ensino, es-

pecialmente quando utilizadas a partir de uma abordagem do cotidiano”. Deste 

modo, é relevante que o/a professor/a utilize algum recurso didático que trabalhe 

a ludicidade na sala de aula, tornando as práticas geográficas mais atrativas. 

Nesse sentido, entre os recursos que possibilitam a ludicidade no cotidiano esco-

lar  é o desenho animado. De acordo com Bezzera (2012, p. 1185) “os desenhos 

são recursos audiovisuais fantásticos que resgatam de uma maneira lúdica as 

contações de histórias de antigamente”.  Corroborando,  Puiggròs, Pujol e Holz 

(2005, p. 03) salientam que os desenhos animados possuem uma “enseñanza 

de carácter indirecto y bajo un prisma totalmente lúdico y agradable, ha supuesto 

una mayor aceptación por parte de los niños y niñas de diversas generaciones.”

 Assim, evidencia-se que o desenho animado possui o potencial de trazer a 

ludicidade em sua narrativa, mexer com o imaginário das crianças e desenvolver 

a criatividade. Além de acredita-se  que o processo de ensino e de aprendiza-

gem da geográfica afasta-se da decoreba, classificação, descrição e passa a 

ser alegre, descontraído, ativo, que cative os/as estudantes a querer aprender, a 

fazer parte ativamente do processo.

Representatividade, empoderamento e Identidade Negra 

 Além de ser um recurso didático utilizado pra o processo de ensino-apren-

dizagem de geografia o desenho animado tem a potencialidade de contribuir para 

a construção e fortalecimento da Identidade Negra ou Negritude das crianças e 

jovens negros e negras escolares. De acordo com Munanga (2012), os seres hu-
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manos estão atravessados por distintas identidades coletivas. No Brasil não seria 

diferente, porque somos um país multicultural e multirracial. 

De modo geral, em distintos países a Identidade Nacional se construiu 

paralelamente a Identidade Negra. Entretanto muitas vezes ela engendra em 

sua construção, a desqualificação e o apagamento da Identidade Negra, como é 

possível ser percebida na historiografia do Brasil. Nesse sentido, o que se busca 

não é negar ou segregar a Identidade Nacional, mas sim, integrar no processo 

educacional dessa cultura, a história, as visões de mundo e contribuições dos 

negros e negras.  

Munanga (2012) defende que as identidades coletivas possuem um discur-

so, um conteúdo e uma finalidade política, que buscam mudanças na sociedade, 

assim posto, a Identidade Negra que tem a função de reunir todos os negros e 

negras é a identidade política. Indiferente de outras características, porque juntos 

todos/as são vítimas da discriminação, racismo e exclusão raciais.

 Portando, urge a necessidade de cuidado com os recursos que utilizamos 

em sala de aula e a representatividade e identidade que estes constroem ou de-

stroem. Nessa direção, Ratts et al (2006/2007, p. 53) nos fala sobre as represen-

tações estereotipadas das populações negras nos livros didáticos: 

A continuidade dessas reproduções no livro didático sem as devidas con-
textualizações se firma como uma agressão psicológica junto aos e às 
estudantes negros e negras, favorecendo a constituição de uma identi-
dade negativa no que diz respeito às várias escalas de identificação. O 
caráter de ‘verdade’ do livro didático pode legitimar e naturalizar essas 
desqualificações (RATTS et al, 2006/2007, p. 53).

 De fato, não é fácil romper com o status quo que privilegia as identidades 

não expressas e não discutidas, mas que são tidas como a norma, as identidades 

branca, masculina, heterossexual, rica e católica. Porém os desenhos animados 

podem contribuir para a construção e fortalecimento de outras percepções de re-

alidade, sobretudo, de  Identidade Negra nas crianças e jovens negros/as dentro 

da sala de aula.
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 E qual a função dos professores e professoras nesse sentido? Talvez 

desenvolvendo planos de aula que integrem desenhos animados com protago-

nistas negros e negras e que estas representações sejam positivas.   Ou seja, 

que valorem os protagonistas por suas qualidades e não por seus defeitos ou es-

tereótipos depreciativos. Por exemplo, a personagem do desenho animado pos-

sui um trabalho bem remunerado, uma formação acadêmica, valores de cidada-

nia, representações  de fenótipos  (pele negra, cabelo afro, lábios grandes, nariz 

largo, entre outros), representações de vestuário, acessórios e culturais (tranças 

nagô, cabelo Black Power, colares de missangas, turbante, tecido de capulana, 

entre outros). Dessa forma, estas representações podem empoderar as crianças 

e jovens negros e negras que se veem na telinha numa representação positiva. 

Podem almejar assim ser geógrafo/a, advogado/a ou professor/a, que possui um 

lindo cabelo afro com tranças nagô.  Nesse sentido,  Peron e Elias (2020, p. 86) 

escrevem:

Desta forma, sendo o desenho animado “Super Choque” uma forma de 
os/as estudantes negros/as se verem representados/as, rompendo com 
as representações mais comuns do negro nas mídias como a pessoa en-
graçada, o/a esportista, o ladrão, a ladra, o/a empregada/o, o/a domésti-
co/a, o/a vigilante/segurança etc. O/A estudante tendo uma representa-
tividade aumenta o moral, a alegria e o empoderamento. 
  

 Entretanto, o desenho animado com personagens negros e negras não é 

apenas importante para os/as estudantes negros/as, mas também para os/ as 

estudantes brancos/as que veem outros tipos de representações e aprendem 

desde pequenos que o Brasil é diverso, multicultural e que devem apreciar todas 

as culturas e respeitá-las. Por fim, o desenho animado pode educar a branqui-

tude para tomar consciência das relações e representações raciais, formando 

crianças e jovens conscientes acerca das relações étnico raciais, do racismo e 

que, de preferência, sejam antirracistas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O estudo destacou as potencialidades dos desenhos animados como                  

instrumentos capazes de suscitar debates e práticas antirracistas na Educação 

Básica brasileira. Nele identificou-se que de modo geral o Currículo da Edu-

cação Básica Brasileira é racista, embora a BNCC apresenta um currículo mais 

abrangente e multicultural, ainda é necessário a efetivação de práticas de maior 

visibilidade da cultura negra e os desenhos animados podem configura-se como 

aliados nesse processo.

 Destacou-se que as distintas mídias podem ser utilizadas para construir ou 

destruir imagens positivas ou negativas sobre o mundo e principalmente sobre as 

populações negras. Além disso, elas podem e devem ser problematizadoras de 

questões que permeiam as realidades sociais brasileiras e mundiais e utilizadas 

no processo de ensino e de aprendizagem de Geografia, Ciências Humanas e 

outros componentes curriculares ou áreas do saber. Até mesmo, são recursos 

didáticos que servem apara ensinar sobre mídias por meio delas próprias.

 Ademais, evidenciou-se que a utilização dos desenhos animados como 

recursos didáticos para construir uma educação geográfica antirracista e que 

apresentam potencial a ser explorado na Educação Básica, ao possibilitarem 

mediação pedagógica de forma divertida, lúdica, descontraída, afastando a Ed-

ucação Geográfica do caráter  classificatório, fastidioso  e desinteressante. Além 

disso, proporcionam a mediação de conteúdos e conceitos permeados de repre-

sentatividade e empoderamento às crianças negras.

 Para mais, revelou-se que os desenhos animados são a primeira experiên-

cia midiática das crianças e amplamente consumidos por elas, ao serem lúdicos, 

desenvolverem a imaginação e criatividade, cativar e persuadir. Além disso, apre-

sentam o poder da representatividade e do empoderamento, de ensinar valores e 

contravalores, conteúdos, a ler a realidade imediata, de socializar.

 Por fim, o trabalho contribui para dar visibilidade da causa do Movimento 

Negro, que deve ser de todos e todas. Além disso, vai na direção de enfraquecer 
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e destruir as estruturas racistas da sociedade e construir um país mais justo e ig-

ualitário, onde a cor da pele, seja apenas mais uma característica humana e não 

um divisor social e sobretudo, reforça a necessidade de desenvolver cidadãos e 

cidadãs conscientes e que lutem contra o racismo. 
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