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EIXOS TEMÁTICOS 

 
Eixo 1: Trajetórias do Ensino e a produção do conhecimento da Geografia Escolar no 

Brasil 

 

Ementa: A proposição do GT resulta da necessidade de colocarmos em debate o processo de 

constituição do “Ensino de Geografia” como campo de investigação no Brasil, pois acreditamos 

que a área vem apresentando muitas e significativas mudanças teórico-metodológicas ao longo 

das três últimas décadas, resultado do crescimento das pesquisas em nível de pós-graduação na 

área, bem como de novas pautas e demandas sociais que passaram a compor o currículo escolar 

e a ser objeto de investigação, a exemplo das questões étnico raciais, de gênero, multiculturalidade 

e diversidade social. Trata-se, assim, de refletir sobre os saberes e os conhecimentos geográficos 

escolares que são e estão em processo de produção nas escolas, sobre uma epistemologia e como 

ela vem se constituindo ao longo do tempo. 

 

Grupos de trabalho do Eixo 1 

GT 1-A: Saberes docentes e a produção do conhecimento da Geografia Escolar; 

GT 1-B: Fundamentos teórico-metodológicos no Ensino de Geografia; 

GT 1-C: Conceitos e conteúdos no Ensino de Geografia; 

GT 1-D: Multiculturalidade, diferenças e identidades no Ensino de Geografia; 

GT 1-E: História da Geografia Escolar: conteúdos, recursos didáticos e ideologias; 

GT 1-F: Saberes e Práticas no Ensino de Geografia Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

Eixo 2: Múltiplas linguagens e metodologias no Ensino de Geografia 

 

Ementa: A proposição busca colocar em debate e reflexão o amplo universo de linguagens no 

qual o conhecimento geográfico tem sido produzido e suas contribuições para o Ensino de 

Geografia. Ao longo do tempo, as linguagens consideradas geográficas foram sendo ampliadas 

na mesma medida em que novas fontes de informação surgiram e novas tecnologias se 

desenvolveram. Assim, às formas de linguagem já com tradição na Geografia Escolar, como os 

mapas, croquis, desenhos, gráficos, fotografias, temos na contemporaneidade a profusão de uma 

infinidade de outras formas de comunicação e expressão que nos permitem repensar o papel e as 

possibilidades das mesmas na educação geográfica e da comunicação do sujeito com o mundo. 

Para além do reconhecimento da diversidade de linguagens que hoje participam e podem 

participar da construção do conhecimento geográfico, vale destacar que distintas abordagens 

teórico-metodológicas também têm orientado as pesquisas e estudos sobre o tema no Brasil. Desse 

modo, o Eixo busca fortalecer o movimento de ampliação das formas de linguagem pelas quais o 

conhecimento geográfico pode ser produzido, múltiplas e sobrepostas metodologias de ensino-

aprendizagem e a valorização do raciocínio geográfico e do pensamento espacial como uma forma 

potente de leitura de mundo. 

 

Grupos de trabalho do Eixo 2 

GT 2-A: Linguagens cartográficas no Ensino de Geografia; 

GT 2-B: Raciocínio geográfico no Ensino de Geografia; 

GT 2-C: Múltiplas linguagens no Ensino de Geografia; 

GT 2-D: Tecnologias digitais no Ensino de Geografia; 

GT 2-E: Metodologias ativas no Ensino de Geografia. 
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Eixo 3: Políticas Educacionais e Curriculares e os desafios do ensino de Geografia 

 

Ementa: A proposição do eixo resulta das recentes políticas implementadas e/ou em discussão 

em diferentes esferas políticas que impactam e tensionam diretamente o sistema educacional e, 

em nosso interesse aqui, o Ensino de Geografia; tais como a Emenda Constitucional 95/2016, que 

limita por 20 anos os gastos públicos, colocando em risco o já baixo investimento em Educação; 

a Lei 13.415, que institui a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral (também 

conhecido como novo ensino médio); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial de Professores de 2015; a instituição do programa Residência Pedagógica; o novo 

“desenho” do PIBID, com redução total de bolsas e de recursos de custeio; a homologação da 

Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental e a Proposta da 

Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio; o Programa Nacional de Formação de 

Professores; a implementação de sistemas apostilados de educação em muitos estados e 

municípios, entre muitas outras políticas educacionais produzidas nas três escalas de poder: 

federal, estadual e municipal. Outro foco político de tensão diz respeito aos processos de 

“judicialização das práticas docentes”, que não só restringem a autonomia docente como também 

visam instituir um novo sentido para a escola e para o conhecimento escolar, reduzindo-os a um 

discurso único a partir da negação da identidade de gênero, do livre debate político e da escola 

como espaço laico, plural e democrático. 

 

Grupos de trabalho do Eixo 3 

GT 3-A: Políticas e Práticas curriculares no Ensino de Geografia; 

GT 3-B: Políticas de formação de professores e o Ensino de Geografia; 

GT 3-C: Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Indígena e Quilombola 

no Ensino de Geografia; 

GT 3-D: Políticas educacionais e o Ensino de Geografia; 

GT 3-E: Pibid e a formação do professor de Geografia. 
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A CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA ARTE SOBRE AS PRÁTICAS 

DE ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL 

 

Victor Hugo Nedel Oliveira 

victor.juventudes@gmail.com1 

Cássia Oliveira Hartmann 

cassiaoh@gmail.com2 

 

Resumo 

As pesquisas no campo do Ensino de Geografia no Brasil vêm crescendo e ampliando 

sua presença no meio acadêmico e escolar. A construção do estado do conhecimento 

configura-se como importante etapa dos processos de pesquisa científica, pois possibilita 

a identificação, o registro e a categorização sobre a produção científica de uma 

determinada área em um determinado espaço de tempo. Este estudo tem como principal 

objetivo construir o Estado da Arte das pesquisas sobre as práticas de ensino de 

Geografia no Brasil, a partir de banco de dados selecionados. O recorte da pesquisa é o 

período compreendido entre os anos de 2013 até 2018 e os descritores elegidos, para as 

etapas de pesquisa foram: “Ensino”; “Práticas de Ensino”; “Geografia”; “Geografia 

Escolar”. A investigação foi realizada em duas etapas de busca de trabalhos acadêmicos 

relacionados ao tema de pesquisa e uma terceira etapa de análise dos dados. Como 

estratégia metodológica, foi organizado o corpus de análise a partir de dois principais 

bancos de dados: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e 

uma seleção de Universidades com grupos de estudos de destacada produção sobre 

ensino de Geografia. Após a composição do corpus da pesquisa, foi realizado um estudo 

qualitativo de caráter exploratório, formando o estado da arte das pesquisas 

selecionadas. Como resultados verifica-se que foram encontrados 276 trabalhos a partir 

dos descritores, do recorte temporal e dos bancos de dados adotados. Destes, após 

realizada a leitura dos resumos, foram selecionados 125 trabalhos para análise efetiva. 

Dos trabalhos selecionados há uma distribuição média de 25 trabalhos por ano adotado 

no recorte temporal, sendo que o último ano, 2018, apresentou 6 trabalhos, com o 

indicativo de que os demais trabalhos que possivelmente seriam encontrados neste ano 

ainda estão em processo de submissão aos bancos de dados. Ao analisar-se a produção 

por região do país, há um notório destaque para as regiões sul e sudeste, com 32,8% e 
                                                           

1 Professor de Geografia do Departamento de Humanidades do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Coordenador da pesquisa. 

2 Estudante do Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bolsista de 

Iniciação Científica Voluntária (Propesq/UFRGS). 
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31,2% de trabalhos selecionados, respectivamente. A região norte é a que menos 

apresentou trabalhos selecionados, com o percentual de 1,6%. As três instituições nas 

quais mais se encontraram trabalhos foram, em ordem, UFRGS, UFG e USP, com o 

destaque de que outras instituições localizadas apresentaram apenas dois ou apenas um 

trabalho. Ao analisar o número de trabalhos por orientador, constatou-se que a 

expressiva maioria de professores orientadores orientou apenas 1 trabalho, sendo que o 

limite encontrado foi de uma orientadora, com 5 trabalhos selecionados sob sua 

orientação. Ao verificar os assuntos das práticas de ensino de Geografia nos trabalhos 

selecionados, a evidência destacada foram os temas de cartografia, conceitos sobre 

natureza, categorias geográficas e conceitos sobre sociedade. A tarefa de catalogação 

de informações decorrentes da produção atualizada sobre o tema de pesquisa constitui-

se de etapa de visualização e ponderação mais densa sobre o estado de coisas os quais 

se relacionam com as pesquisas e as práticas diárias dos professores de Geografia. Assim 

sendo, destaca-se que foi importante avaliar as continuidades teóricas e metodológicas, 

o quanto se redunda ou se avança na produção dos saberes científicos. 

 

Palavras-chave: Pesquisa; Ensino de Geografia; Estado da Arte. 
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O LUGAR COMO REFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA: TRAJETÓRIA DOCENTE NO ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

Luciana Vieira 

lucianageografia1996@gmail.com1 

 

Resumo 

O lugar como referência de aprendizagem no ensino de geografia trajetória docente no 

estado de Santa Catarina objetiva a leitura do mundo a partir do espaço vivido e 

cotidiano dos/das estudantes da Educação Básica, na perspectiva de marcar a identidade 

e pertencimento de ser e estar no mundo. O artigo é um fragmento da tese de doutorado 

onde realizei um estudo pelo método narrativo que relata minha história escolar 

enquanto estudante e professora, com experiências vivenciadas em diversos municípios 

do estado de Santa Catarina. Com objetivo de investigar significados, alcances e limites 

no ensino de Geografia do conceito geográfico de Lugar como marcador da identidade 

e do pertencimento do sujeito de aprendizagem numa leitura integrada de mundo a partir 

de sua experiência geográfica. Como resultado da pesquisa concluí-se que: temos a 

oportunidade na docência de pensar na educação geográfica como formação dentro da 

profissão; anunciar que a partir da experiência geográfica do lugar dos/das estudantes 

envolvidos/as nas suas rotinas e vivências cotidianas é possível ensinar Geografia e 

alongar o olhar para a leitura integrada do mundo; demonstrar também a diversidade 

de percepções do lugar trazidas nas vivências das crianças e adolescentes, bem como 

nos referenciais teóricos do ensino de Geografia e nos exemplos de atividades 

pedagógicas e identificar que a avaliação e aprendizagem geográfica compõem um 

enredo de condução do conceito de lugar como prelúdio ao conhecimento geográfico 

durante toda a narrativa. Em síntese expressa à realidade do exercício da docência 

considerando uma atividade de interações humanas; no reconhecimento da diversidade 

no espaço social escola. 

 

Palavras-chave: Espaço vivido, docência, narrativa. 

  

                                                           
1 Professora da rede pública municipal e estadual do estado de Santa Catarina. Tese de Doutorado. UFRGS 
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TESSITURAS DE UMA REDE COLABORATIVA DE TRABALHO 

NUMA PESQUISA ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA 

 

Amanda Regina Gonçalves 

goncalves.amanda@gmail.com1 

 

Resumo 

Este texto apresenta dados e discussões de uma pesquisa no campo do Ensino de 

Geografia e Cartografia Escolar, realizada por uma rede colaborativa de trabalho, 

formada por um grupo diversificado de pessoas, integrando universidade e escola. São 

destacados dois aspectos emergidos na pesquisa ligados ao modo de abordar a realidade 

escolar numa pesquisa acadêmica: os nós cegos e os bordados. Objetiva-se trazer 

também contribuições metodológicas para pesquisas em educação que visam 

desenvolver pesquisa-ação e pesquisa colaborativa no âmbito da formação inicial e 

continuada de professores de Geografia. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Colaborativa, Formação de Professores, Geografia Escolar. 

  

                                                           
1 Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 

Uberaba-MG. O trabalho é resultante da pesquisa de doutorado (GONÇALVES, 2006) e tem impactos 

na pesquisa em desenvolvimento, da qual atuo como membro participante, sobre a “Formação na 

universidade contemporânea e (re)produção de conhecimento” (financiada pelo CNPq, Edital Universal, 

processo 427044/2018-9). 
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O CONFLITO ENTRE MEMÓRIAS DOCENTES E DISCENTES: O 

DESAFIO-OBSTÁCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA 

 

Victória Sabbado Menezes 

victoriasabbado@gmail.com1 

Roselane Zordan Costella 

ro.paulo@terra.com.br2 

 

Resumo 

O presente trabalho é um recorte de uma tese de doutorado em andamento e tem como 

objetivo analisar o conflito existente entre memórias de ensino de professores 

universitários e acadêmicos da licenciatura em Geografia. Considera-se este um desafio-

obstáculo no âmbito da formação de professores de Geografia, visto que o 

distanciamento entre as memórias destes dois grupos de sujeitos (os primeiros atreladas 

às memórias de academia e os últimos atrelados às memórias de escola) acarreta em 

uma formação fragilizada no tocante ao “ensinar a ensinar” e/ou “aprender a ensinar”. 

Por consequência, geram-se repercussões sobre o ensino de Geografia no espaço 

escolar, o qual tende a manter-se de forma tradicional e reprodutivista, assentado no 

saber da tradição pedagógica. A linha de pensamento que conduz as afirmações 

explicitadas no decorrer do texto parte do princípio de que a formação do/da professor/a 

é um processo contínuo e permanente, desenvolvido ao longo de uma vida. Logo, abrange 

a formação universitária e a carreira profissional, mas também as vivências anteriores, 

com destaque para aquelas realizadas na escola no papel de alunos. Considera-se que 

as memórias de ensino escolar atuam na construção de representações e modelos do que 

seja a profissão docente e o ato de ensinar. Mais do que elaborar representações sobre 

a docência, estas memórias orientam as práticas dos sujeitos. Para analisar como estas 

memórias, que estão relacionadas a saberes não científicos, influenciam a 

professoralidade dos sujeitos e como a formação inicial lida com as mesmas, o caminho 

metodológico adotado consiste em uma revisão bibliográfica voltada ao ensino de 

Geografia e à formação de professores. Além disso, buscou-se referenciais no campo da 

pesquisa (auto)biográfica. Tal ação se justifica por tratar o conceito de memória, central 

à perspectiva (auto)biográfica. Dessa maneira, verifica-se a necessidade de que seja 

introduzida na licenciatura a preocupação com as histórias de vida e as memórias de 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e bolsista CAPES. O trabalho é produto da pesquisa em andamento de doutorado e tem a 

CAPES como agência de fomento. 

2 Professora doutora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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escola dos sujeitos, pois estas se refletem no que se compõe enquanto ser docente. Cabe 

ainda, principalmente aos professores universitários das disciplinas específicas, também 

recorrerem às suas memórias de academia a fim de problematizá-las. Para tanto, 

propõe-se que dispositivos formativos como narrativas (auto)biográficas e memoriais de 

formação sejam inseridos na licenciatura visando provocar a reflexão coletiva entre 

professores formadores e licenciandos sobre seus percursos formativos com o intento de 

ressignificar a formação inicial e, consequentemente, o ensino de Geografia nas 

instituições escolares.  

 

Palavras-chave: memória, formação docente, ensino. 
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CAMINHOS DE ENSINANTES E APRENDENTES DO ESTÁGIO 

CURRICULAR EM GEOGRAFIA NA (RE)CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DOCENTE 

 

Davi Gandolphi de Souza 

davi.souza@acad.pucrs.br1 

 

Resumo 

O sentido deste ensaio é contribuir para a reflexão sobre o estágio curricular de 

Geografia no Ensino Básico enquanto perspectiva ou não de pesquisa, dialogar sobre os 

desafios que o estágio, na condição de entre-lugar pedagógico, traz aos futuros 

professores em relação à construção de uma identidade docente e construir caminhos, 

mesmo provisórios, que desenvolvam a autonomia de ensinantes e aprendentes na 

auto(trans)formação do saber e do fazer pedagógico durante a contemporaneidade. Os 

diversos espaços-tempos de formação e atuação dos sujeitos que ensinam - e que, por 

isso, também aprendem -, constituem a análise deste trabalho. Para isso, nosso objeto 

foi a produção de pesquisa quanti-qualitativa com licenciandos e licenciados de uma 

universidade privada em Porto Alegre (RS), a partir de questão desequilibrante e 

problematizadora: diante dos desafios que vivemos na contemporaneidade, o estágio 

curricular pode ou não ser considerado um caminho de pesquisa para a busca de uma 

boa aula de Geografia? O propósito deste trabalho é elaborar respostas que não sejam 

indeléveis para o ensino da Ciência Geográfica. Nosso anseio é procurar caminhar pelo 

espaço das ideias, pelas ruas sinuosas das verdades contestáveis (MORIN, 1998) que nos 

possibilitaram enxergar o mundo com as lentes do Paradigma da Complexidade. A 

compreensão epistemológica sobre nossa ciência, enquanto educadores, agrega sentido 

ao conhecimento construído nas escolas, tornando-se alicerce para a formação de 

professores e propósito das licenciaturas no Brasil. Por outro lado, como saber se os 

alunos aprendem o que ensinamos? A finalidade deste trabalho não é outra senão 

levantar pontes entre licenciados e licenciandos para dialogarmos se há ou não espaço 

para a pesquisa na auto(trans)formação pedagógica do educador de Geografia.  

 

Palavras-chave: estágio curricular, formação pedagógica, contemporaneidade. 

  

                                                           
1 Licenciando em Geografia na PUCRS, universidade a qual agradecemos o espaço e o tempo 

disponibilizados para este trabalho, assim como sua procura incessante por caminhos na formação de 

professores a partir das licenciaturas. A pesquisa foi realizada com a orientação do professor de estágio 

curricular, Antonio Carlos Castrogiovanni, cujas contribuições foram cruciais para a análise da 

(re)construção do fazer e do saber pedagógico.  
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A UNIÃO DA TEORIA ESTUDADA EM SALA DE AULA COM A 

PRÁTICA DE CAMPO SOBRE URBANIZAÇÃO NO ENSINO 

MÉDIO ENVOLVENDO A MOBILIDADE NA PERSPECTIVA DE 

UM INCHAÇO URBANO 

 

Marcelo Henrique de Souza 

marcelosouza.rec@hotmail.com¹ 

 

Resumo 

Presenciamos na segunda década do século XXI o auge das revoluções 

tecnológicas. Entretanto, a sala de aula ainda é um grande laboratório de aprendizagem. 

A prática desenvolveu-se junto a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor Pedro Simão, situada na cidade de Alegre ao Sul do Espírito Santo. Teve como 

objetivo geral comparar dados e informações que foram estudados em sala de aula sobre 

urbanização brasileira fazendo um paralelo com o cotidiano da cidade supracitada no 

que condiz a mobilidade urbana. Já os objetivos específicos foram divididos em etapas: 

(1) analisar a geomorfologia do entorno do perímetro urbano; (2) verificar os fluxos na 

área central de capitais, transportes, pessoas, serviços; (3) estudar o Plano Diretor 

Municipal (PDM); (4) perceber se há possibilidade de um possível inchaço urbano. No 

material e métodos usou-se vários referenciais a respeito da temática; estudou o PDM; 

o método estatístico foi a probabilidade frequencista; seguido de imagens do Google 

Earth editadas no Inkscape e no Paint 3D; aparelhos digitais como: smartphones, tablets, 

iphones também foram utilizados. Os resultados foram positivos de modo que estudar a 

teoria em sala de aula e comprara-la na prática nos remete a um amplo leque de 

conhecimentos que às vezes passam desapercebidos quando ficamos atrelados apenas em 

sala de aula. Os entrevistados demonstraram otimismo para com a melhoria da cidade. 

O órgão público por meio de suas secretárias deveria divulgar mais o PDM e cumprir as 

diretrizes. 

 

Palavras-chave: urbanização brasileira, mobilidade urbana, PDM, inchaço urbano.  
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A INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNOS NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Patrícia Christan 

patriciachristan@gmail.com1 

 

Resumo 

O presente trabalho ressalta a importância da interação professor-aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, analisou-se a interação professor-aluno tomando 

como referência as contribuições de Shulman (2014) sobre os conhecimentos docentes e 

processos de raciocínio e ação pedagógicos. A pesquisa empírica foi realizada em duas 

escolas públicas de ensino fundamental e médio localizada na cidade de Cuiabá-MT, por 

meio da observação da prática pedagógica dos professores de Geografia. As observações 

permitiram inferir que em alguns aspectos da motivação e interesse dos alunos nas aulas 

de Geografia estão diretamente relacionadas a prática pedagógica. De modo geral, foi 

possível apontar a prática dialogada como estratégia básica que aprimora a interação 

professor-alunos para tornar as aulas mais interessantes e motivadoras para os alunos. 

 

Palavras-chave: Conhecimentos docente, Ação e raciocínio pedagógicos, Prática 

dialogada. 
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FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA PARA A ESCOLA 

SECUNDÁRIA: A CONTRIBUIÇÃO DA FFCL DA USP (1934-1960) 

 

Márcia Cristina de Oliveira Mello 

marcia.mello@unesp.br1 

 

Resumo 

A formação de professores secundários para atuar na escola brasileira ganhou caráter 

propriamente universitário com a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 

1934. O Instituto de Educação integrado à USP desde sua origem, exclusivamente pela 

sua “Escola de professores”, assumiu compromisso com a formação dos primeiros 

docentes da área de humanidades, incluindo os professores de Geografia [e História]. 

Apresentam-se resultados parciais da pesquisa intitulada ‘‘Orientações metodológicas 

destinadas aos professores de Geografia para o ensino secundário da escola paulista 

(1934-1960)”. A pesquisa tem como objetivos identificar e compreender quais 

orientações metodológicas receberam os primeiros professores de Geografia para atuar 

na escola paulista, entre os anos de 1934 e 1960. Trata-se de pesquisa de fundo histórico, 

documental e bibliográfica desenvolvida por meio de procedimentos de identificação, 

reunião, organização e análise de fontes documentais. Enfatizam-se as orientações 

utilizadas enquanto “matrizes” teóricas de formação, advindas especialmente das 

disciplinas pedagógicas - Metodologia do ensino secundário; Psicologia educacional e 

Didática. Assim, buscamos compreender em que medida o curso de formação da USP 

contribuiu para promover a reflexão sobre a relação teoria e prática pedagógica no 

ensino de Geografia, dicotomia ainda presentes nos dias de hoje no processo de 

formação docente. As características do curso que analisamos permitem compreender 

determinadas “matrizes” de ordenação de um campo, que em sua origem se preocupou 

com o preparo científico do professor e sua prática educativa. Do seleto grupo de 

formandos surgiu uma geração de brilhantes geógrafos e professores para atuar na 

escola secundária paulista. A FFCL da USP formou entre os anos de 1934 e 1960 384 

professores de Geografia [e História]. As primeiras impressões apontam para o papel 

fundamental que o curso da USP desempenhou na organização interna da Didática da 

Geografia no estado de São Paulo e no Brasil, já que sua organização abarcou um 

conjunto de ideias, processos, formas e conteúdos fundamentados nos pressupostos 

psicológicos da aprendizagem (a inovação educacional que redescobriu a criança), 

validados cientificamente pela Pedagogia científica, incluindo a Psicologia da 

Educação. Assim, o modelo de formação docente adotado à época pela USP contribuiu 

para a constituição do campo profissional. Certamente esta matriz caracterizada pela 

orientação escolanovista teve inúmeras variáveis, cuja versão é preciso ainda investigar. 

A pesquisa sobre o passado recente possibilita compreender como estas questões já 

                                                           
1  Professora de Didática do curso de Geografia da UNESP/Ourinhos. Pesquisa desenvolvida com auxílio 

da FAPESP.  
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foram pensadas e sistematizadas antes. Assim, o presente passa a ser problematizado a 

partir de práticas que se constituíram em políticas, linguagens e trajetórias do ensino de 

Geografia em nosso país.  

 

Palavras-chave: formação de professores de Geografia; ensino de Geografia; 

metodologias de ensino em Geografia 
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SALVEM A PROFESSORINHA: DE CONTEUDISTA A 

SOCIOCONSTRUTIVISTA. E AGORA, JOSÉ? 

 

Juliana Cristina Ribeiro da Silva 

jujugeografando@gmail.com1 

 

Resumo 

O presente trabalho se constitui de um relato de experiência e sugestões de como se 

trabalhar o tema Brasil, componente primordial da Base Nacional Comum Curricular 

para os sétimos anos. Pouco há em nossa literatura acadêmica sobre atividades, aulas, 

projetos, enfim, ideias de como se trabalhar o Socioconstrutivismo. Baseado na falta de 

material para auxiliar os professores de Geografia, este, além do intuito de compartilhar 

a experiência, tem como objetivo incentivar colegas docentes do Ensino Fundamental 

Dois e Ensino Médio que trabalham com o Socioconstrutivismo divulgar através de 

publicações seus trabalhos. Esse diálogo, essa troca de experiências é de suma 

importância para que possamos divulgar o Socioconstrutivismo dentro da Educação 

Básica. 

 

Palavras-chave: Geografia, Socioconstrutivismo, Sugestões de atividades  
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GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: SENTIDOS E 

COMPLEMENTARIDADE 

Luzia de Jesus Pereira Cardoso 

lucooperativas@gmail.com1 

Ivan dos Reis Cardoso 

geoirc@hotmail.com2 

 

Resumo 

O presente artigo é fragmento da Tese, intitulada: “Território, currículo e práxis: um 

estudo de caso no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Recôncavo II” 

(CARDOSO, 2018) do Programa de Doutorado Multinstitucional e Multidisciplinar em 

Difusão do Conhecimento da Universidade Federal da Bahia. Este recorte tem por 

objetivo principal analisar como se apresentam os sentidos e a relação de 

complementaridade da Geografia na Educação Profissional do CETEP. Trata-se de um 

estudo de caso, utilizando o método qualitativo e com análise inspirada da Teoria 

Fundamentada em Dados. A pesquisa ocorreu no CETEP do Recôncavo Baiano 

construindo as informações a partir revisão bibliográfica, técnica de entrevista com 

professoras de Geografia e Professores da Administração do Centro e entrevista em 

grupo focal com estudantes do quarto ano dos cursos técnicos que são oferecidos neste 

Centro. O referencial teórico se deu à luz de Milton Santos (1978), Y. Lacoste (2011), R. 

Moreira (2012) e A. C. R. Moraes (1985) para o entendimento específico da Geografia e 

com S. M. Manfredi (2002), V. Caires e M. A. M. Oliveira (2016) e Batista e Muller 

(2013), além de Paulo Freire (1982), para diálogo sobre a Educação Profissional. Das 

análises realizadas, a partir dos depoimentos dos professores e estudantes observando 

os sentidos da Geografia e a possível reação de complementaridade, apontou que a 

Geografia no CETEP apresenta-se tal qual esta ciência deve ser tratada, com os sentidos 

de criticidade, analítica, relação com a realidade na qual o grupo está inserido e, 

sobretudo, política e criativa. Desse modo, a Geografia na Educação Profissional 

desenvolve-se com forte relação de complementaridade entre os componentes básicos e 

os de formação técnica nos vários cursos desenvolvidos neste Centro. Nesse caso a 

pesquisa chega a um ponto necessitando de prosseguimentos e desdobramentos, 

especialmente por conta do fragmento temporal analisado e do cronograma da pesquisa 

em que este recorte esteve sob limitações. Pretendes alongar para outros aspectos da 

Geografia nos Centros de Educação Profissional da Bahia, devidamente pulverizados 

                                                           
1 Estudante em Curso Tecnólogo de Gestão de Cooperativas na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB Campus Cruz das Almas BA. 

2 Coautor, Doutor em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Programa 

Multinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento; Professor da Universidade do Estado 

da Bahia – UNEB, Campus XI, Serrinha BA; Colegiado do Curso de Geografia; Professor do Centro 

Territorial de Educação Profissional Recôncavo II Alberto Tôrres Cruz das Almas BA.  
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nos Territórios de Identidade, aonde por este veio se chegou a identificar sentidos 

científicos e simbólicos da Geografia nas atuações das professoras e forte relação de 

complementaridade nos cursos da Educação Profissional 

 

Palavras-chave: Geografia, Educação Profissional, complementaridade. 

  



 

28 
 

OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA NO 

PARANÁ E O LUGAR DAS PESQUISAS EM ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Éliton Paulo Novais 

eliton.nvais@gmail.com1 

José Edézio da Cunha 

edeziocunha@hotmail.com2 

 

Resumo 

Este trabalho traz elementos do contexto histórico da implantação e constituição dos 

Programas de Pós-graduação, Stricto Sensu, em Geografia no estado do Paraná, e a 

dicotomia de suas linhas de pesquisa: Geografia Humana x Geografia Física. Tal 

percurso e discussão fazem-se necessária a fim de buscarmos compreender o lugar 

ocupado pelas pesquisas em Ensino de Geografia dentro destes Programas. No Paraná 

dos sete Programas de Pós-graduação em Geografia, apenas dois deles apresentam uma 

linha específica à temática Ensino de Geografia, mesmo assim é possível encontrar 133 

produções espalhadas por todos os Programas. O que queremos destacar com o presenta 

trabalho, é que apesar das linhas de pesquisa em Ensino de Geografia não terem grande 

impacto dentro dos Programas, à temática vem cada vez mais buscando seu espaço e 

ganhando corpo, demonstrando, mesmo que não institucionalizada nos Programas, vem 

se tornando uma linha de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Pós-graduação, Linhas de Pesquisa, Ensino de Geografia. 

  

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
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GÊNERO COMO CONTEÚDO NAS AULAS DE GEOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Camila Madrid 

camilamadridr@gmail.com1 

 

Resumo 

As ausências do diálogo entre Geografia e gênero são percebidas pelas lacunas que 

prejudicam as análises das relações socioespaciais. Diante disso, com o objetivo de 

romper com estes silêncios no Ensino Básico na disciplina de Geografia foi preciso 

entender o porque de gênero ser um tema importante para ser debatido nas escolas, e 

quais são as dificuldades da aproximação destes -desde a graduação. Oferece-se, por 

fim, um relato de prática que pode servir exemplo de como abordar gênero em uma 

aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio, cujo o tema é população 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Geografia, gênero, práticas educativas. 
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PROJETO “MAPEANDO MEUS COLEGAS”: UMA PROPOSTA 

DE PESQUISA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Vitor Scalercio 

scalercio@cp2.g12.br1 

Phillipe Valente Cardoso 

valentephc@gmail.com2 

 

Resumo 

Nossa pesquisa partiu inicialmente do simples questionamento geográfico sobre a 

comunidade escolar: onde moram os alunos do Colégio Pedro II? Através da 

investigação feita com alunos do ensino médio e a partir do entendimento da própria 

escola como objeto de estudo, levantamos dados de mais de 700 discentes do campus e 

produzimos um conjunto de mapas temáticos que revelam a complexidade da realidade 

socioeconômica dos estudantes e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Neste 

artigo, apresentamos o projeto de iniciação científica junior “Mapeando meus Colegas” 

que busca, entre outras coisas, tornar a educação geográfica e a linguagem cartográfico 

mais práticas e significativas, de modo a contribuir para compreensão do espaço urbano 

que os alunos estão inseridos e da própria comunidade escolar. Pretendemos, portanto, 

destacar o desafio de se fazer pesquisa na escola, tomando uma experiência de ensino de 

geografia e de cartografia para além da dinâmica da sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Mapeamento Discente; Colégio Pedro II. 
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A PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ASSOCIAÇÕES 

ESCOLARES: ESCOLA NOSSA E ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 

DE NITERÓI 

 

Marcela Guimarães Lacerda 
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Resumo 

Esta pesquisa investigou as aulas dos professores de Geografia na Associação 

Educacional de Niterói (AEN) e na Escola Nossa (EN). O objetivo foi analisar se suas 

práticas de ensino possuíam influências dos contextos educacionais dessas instituições. 

Isso porque, apesar de serem escolas privadas, são mantidas por Associações sem fins 

lucrativos e foram criadas a partir da união e movimentação dos familiares dos alunos, 

que desejavam uma instituição com maior qualidade educacional e mensalidades mais 

baratas. No caso da EN, professores também participaram da sua fundação em prol da 

construção de uma escola com melhores salários. Justifica-se, assim, a necessidade de 

verificar os significados dessas ações que fundaram esse modelo escolar, pois 

aconteceram impulsionadas por um contexto histórico maior, questionando alguns 

elementos que compõem tradicionalmente os sistemas educacionais. Pretendeu-se 

compreender como essas associações educacionais se organizam institucional e 

pedagogicamente, quais são as propostas para a disciplina Geografia e como acontece 

a articulação com as práticas e os saberes espaciais dos estudantes. Essa investigação é 

um estudo de caso que aconteceu por meio da observação das escolas e das aulas dos 

professores de Geografia; da leitura de documentos institucionais, como os Estatutos das 

Associações, os Regimentos e os Projetos Políticos Pedagógicos; da realização dos 

questionários com os professores de Geografia; e das entrevistas com alguns 

funcionários da equipe pedagógica e alguns professores de Geografia. Ao final da 

pesquisa, observou-se que a participação e a coletividade são práticas sociais em ambas 

as escolas. Características provenientes dos contextos de organizações escolares, mesmo 

que a maioria dos membros das Associações sejam ausentes. Durante as aulas de 

Geografia, a interatividade e a participação também eram práticas recorrentes; os 

alunos em seus posicionamentos demonstraram autonomia e protagonismo. Observou-se 

também que a proposição de um outro modelo escolar não é garantia de que ocorram 

mudanças no ensino e na aprendizagem. Embora as práticas pesquisadas tenham 

acontecido por meio de diferentes procedimentos, todas apresentaram algum aspecto das 

tendências tradicionais da Pedagogia ou da Geografia.      

Palavras-chave: Contexto educacional, Prática social. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 

REFLEXÕES E METODOLOGIAS 

 

Ana Paula Feitosa Cesar 
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Resumo 

Diante dos ataques midiáticos e ignorância de parte da população sobre as minorias que 

pertencem ao espaço rural, considera-se importante repensar o ensino de espaço rural na 

educação básica. Com base nisso, esse trabalho objetiva refletir e propor uma sequência didática 

que contribua para esse ensino. Para isso, usufruímos de diferentes linguagens e metodologias 

para entender o espaço rural de maneira crítica e significativa. 
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O QUE É A GEOGRAFIA PARA VOCÊ? ANALISANDO A 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO EM RELAÇÃO 

A CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

Vinicius Machado Cursino 
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Resumo 

A geografia como ciência passou por demasiadas transformações ao longo do tempo e 

isso reflete diretamente no conhecimento que se aplica em sala de aula. A Geografia 

escolar, diferentemente da geografia acadêmica é resultado de interações com indivíduos 

que não necessariamente estão interessados naquele assunto: os alunos. Assim, como 

pensar em contexto da sala de aula sem antes entender como o jovem hoje vê a geografia 

que lhe é ensinada na escola. Neste sentido, busca-se por meio de uma prática educativa 

descobrir o que os alunos do ensino básico, tanto fundamental como médio, identificam 

a geografia partindo de uma pergunta central: o que é geografia para você? realizada 

durante a Mostra de Cursos da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Tudo 

partindo de um pressuposto metodológico de observação e inferência a partir das 

respostas dos alunos que levantam questionamentos quanto a visão deles. Na maioria 

das vezes relacionadas aos conteúdos assimilados na escola, e o envolvimento de atores 

ou agentes externos, principalmente os professores.  
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

CURRÍCULO DA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DA REGIÃO NORDESTE1 
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Resumo 

A presente pesquisa analisa o currículo de formação de professores destinado à 

Educação Profissional no Curso Superior de Licenciatura em Geografia, dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ofertados na região Nordeste. Delimitamos 

como lócus da pesquisa, portanto, os campi do IFRN, IFPE e IFBA em que estão em 

funcionamento o curso em destaque. O objetivo é coadunar-se às pesquisas que enfocam 

a análise da Educação Profissional e suas relações com a formação humana integral, 

apregoada pela instituição em análise. Para tanto, delimitamos o Curso Superior de 

Licenciatura em Geografia, oferecido nos IFs. No Campus Natal Central do IFRN está 

em funcionamento desde o ano de 2002. Posteriormente, o curso passa a ser ofertado no 

IFBA, no ano de 2010, no Campus Salvador e no ano de 2011 no Campus Santa Inês do 

mesmo Instituto. Ainda no ano de 2011 o IFPE, Campus Recife, passa a ofertar a 

Licenciatura em Geografia. No tocante aos aspectos metodológicos, analisamos os 

documentos institucionais, a exemplo do Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Licenciatura em Geografia, o Projeto Político-Pedagógico, a Organização Didática. 

Estes documentos curriculares são analisados à luz de referencial teórico acerca do 

Currículo, da Educação Profissional e da Formação de Professores, principalmente, 

Moura (2008), Machado (2008), Tardif (2010). Os autores atentam para uma formação 

integrado a Educação Profissional, possibilitando com isso, formação humana integral. 

Em suma, os documentos institucionais analisados fazem referência à formação humana 

integral ou omnilateral, vinculando-se a uma perspectiva de formação emancipatória 

destinada ao trabalhador. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional, Formação de Professores, Licenciatura em 

Geografia. 
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A ESCRITA NARRATIVA: CONSTRUINDO NOVOS SENTIDOS 

PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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Resumo 

Neste trabalho são apresentadas algumas reflexões sobre a produção de narrativas 

durante as disciplinas de Estágios Supervisionados com alunos da Licenciatura de 

Geografia em duas universidades federais. Nossa opção teórico-metodológica insere-se 

numa perspectiva que possibilita uma relação não só entre os saberes didáticos e os 

saberes científicos, mas também as relações humanas dos sujeitos envolvidos. Para 

evidenciar tais questões, apresentamos alguns trechos das narrativas, em que é possível 

identificar indícios do desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos/narradores. 

Nesse sentido, o exercício da escrita narrativa se tornou um momento de sistematização 

e reflexão dos registros do estágio, que favoreceu não só a descrição/explicação de um 

acontecimento, mas a sua teorização do vivido, instigando um movimento de interrogar 

a formação/trabalho docente a partir das experiências vividas nas escolas.  

 

Palavras-chave: Formação de professores; Prática educativa; Ensino de Geografia; 
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GEOGRAFIA ESCOLAR: DISCUSSÕES SOBRE A IDENTIDADE 

DISCIPLINAR E SOBRE A CONDIÇÃO ESPACIAL DA PRÁTICA 

DOCENTE 

Hilton Marcos Costa da Silva Júnior 

jrhiltongeo@gmail.com1 

Resumo 

O trabalho em questão é um convite à reflexão que lançamos aos professores de 

Geografia da Educação no que tange o papel de sua disciplina frente às demais 

disciplinas escolares. Mais precisamente, construímos o nosso debate do tema 

considerando a ideia da Geografia como disciplina que investe numa compreensão do 

espaço geográfico via organização desse espaço e, consequentemente, no 

reconhecimento, por parte dos alunos, da ideia de que compreender o espaço é se 

compreender no espaço. Para isso, apropriamo-nos de uma alegoria (um determinado 

livro didático) e de uma experiência que adveio da elaboração de uma aula a ser 

construída na 1ª série do Ensino Médio. Adicionamos à discussão às variáveis espaciais 

da prática docente –a organização espacial da escola-, defendendo a ideia de que o saber 

docente se constrói e angaria sentido quando ponderamos em nossa discussão o 

território escolar e as relações que são aí tecidas, dialogando com estudiosos do campo 

do currículo e, especificamente falando, dos estudiosos que investem na ideia de 

currículo praticado, para além do currículo prescrito. Contudo, advogamos a pergunta 

aos professores: como a abordagem geográfica –pensada como organização espacial- 

está estruturada em sua aula?   

 

Palavras-chave: mediação didática, espaço escolar, conhecimento escolar. 

  

                                                           
1 Professor do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-UERJ). O presente 

trabalho resulta do aprofundamento de pesquisa de mestrado que se desenvolve como pesquisa de 

doutorado realizado no Programa de Pós-Graduação em Geografia na Pontifícia Universidade Católica 

(PUC-RIO). 



 

38 
 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA NO BRASIL 

Afonso Vieira Ferreira 
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Resumo 

Esse trabalho é uma reflexão teórica de natureza bibliográfica, que busca apresentar os 

aspectos gerais do ensino de Geografia no Brasil. Cumpre ressaltar, que esse estudo é parte 

do trabalho de pesquisa de mestrado em Geografia em desenvolvimento na Universidade 

Federal do Tocantins, dessa forma trata-se de uma análise parcial e em construção. Duas 

questões são centrais e orientam a presente análise: quais bases teóricas e metodológicas 

respaldaram a Geografia escolar brasileira no seu transcurso histórico? E, quais os 

pressupostos teórico-metodológicos fundamentam o ensino da Geografia brasileira na 

atualidade? À vista desses questionamentos, o objetivo deste trabalho é resgatar os 

fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Geografia no Brasil, inserido no percurso 

histórico da ciência geográfica. Nessa perspectiva apresenta-se no primeiro momento as 

origens do ensino de Geografia no Brasil, que fundamentado em concepções teóricas da 

Geografia francesa, à qual se relaciona à Geografia clássica traduz no ensino a tendência 

a unicidade de concepções metodológicas e a associação a uma ordem vigente. No segundo 

momento, delineia-se o movimento de renovação da Geografia brasileira e seus 

desdobramentos para o ensino, a partir do conjunto de transformações políticas, 

econômicas e sociais as quais o Brasil vivenciou na segunda metade do século XX. Desse 

conjunto de transformações da ciência geográfica, destacam-se a centralidade da categoria 

espaço, a pluralidade de proposições teóricas e metodológicas e a adoção de uma postura 

política ideológica que corroborou para transformações estruturais da sociedade em 

oposição à unicidade teórico-metodológica e a pretensa neutralidade científica da 

Geografia tradicional. Como resultado dessas transformações, identifica-se um aumento na 

quantidade de pesquisas de dissertações e teses que se propuseram a refletir sobre o ensino 

de Geografia, o que demonstra a importância do movimento de renovação da ciência 

geográfica no Brasil para a transformação do ensino de Geografia na escola. Dessa forma 

identificou-se a partir deste estudo, que essas alterações estruturais na ciência geográfica, 

mundial e brasileira, produziram no contexto escolar um cenário de importantes 

modificações representadas pela adoção de concepções de ensino associadas ao 

construtivismo e desse modo esboça-se um cenário de perspectivas plurais e concepções de 

análises diversas para o ensino de Geografia. 
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NÓS PROPOMOS! EM CHAPECÓ: O LUGAR EM PESQUISA EM 

DIÁLOGO COM A ESCOLA 

Cauã Guido 

csgguido@gmail.com 

Adriana Maria Andreis 

Resumo 

Neste artigo, apresentamos os pressupostos teóricos e metodológicos de uma pesquisa 

que vem sendo desenvolvida em parceria entre universidades e escolas. O objetivo geral 

é apresentar os elementos teórico-geográficos do lugar e cotidiano em pesquisa, 

permeados da perspectiva de construção da cidadania territorial. Configura-se como 

ensaio teórico, por envolver a exposição e discussão dos pressupostos teórico-

metodológicos de uma pesquisa, em diálogo com referenciais bibliográficos. Organiza-

se esta textualização em partes: explicitação da estrutura e objetivos do artigo; arguição 

da relação do processo de pesquisa realizado; e as constatações gerais acerca das 

noções e da metodologia envolvida, efetivado enquanto diálogo entre universidade e 

escola. O estudo permite inferir que o movimento empreendido é contributo fundamental 

à construção das noções de lugar e cotidiano, que são inerentes à construção da 

cidadania territorial. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO DE UMA 

EDUCADORA DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF VENECIANO - NOVA 

VENÉCIA-ES 

Júlio de Souza Santos 

julio.santos@ifes.edu.br1 

Daiane Gil dos Santos 

daianegirl2014@gmail.com2 

Resumo 

O presente estudo integra as ações do Projeto de Pesquisa intitulado “Currículos, 

Saberes e Experiências: Metodologias do Laboratório de Prática de Ensino de Geografia 

(LAPEG) do IFES-Campus Nova Venécia”, vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPQ 

“Educação e Cidadania” e articulado ao Curso de Licenciatura em Geografia, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) - Campus 

Nova Venécia, que está situado no município de Nova Venécia-ES. Apresenta como 

objetivo a problematização de experiências e práticas de ensino de uma educadora de 

geografia no contexto do 6º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Veneciano, localizada em Nova Venécia-ES. Tomando como 

referência as concepções de educação problematizadora e transformadora, de Paulo 

Freire (2015; 2016); e de abordagem temática no ensino de geografia, de Shoko Kimura 

(2014), a pesquisa se beneficiou do aporte metodológico da observação participante 

(BRANDÃO, 2007), no contexto que envolve uma educadora de geografia e 33 (trinta e 

três) educandos do 6º ano do Ensino Fundamental, considerando dimensões 

relacionadas à prática docente, como os “referenciais” curriculares,  a autonomia, os 

livros e outros materiais didáticos. O processo investigativo constatou desafios no 

trabalho pedagógico, como a ressignificação da abordagem dos “referenciais” 

curriculares; e potencialidades das experiências e práticas de ensino de geografia, como 

movimentos dialógicos e de valorização de culturas e experiências de educandos. 

Portanto, o referido estudo aponta para a possibilidade de superação dos desafios 

elencados e potencialização das experiências e práticas de ensino de geografia, com o 

intuito de superação de abordagens curriculares “bancárias” e de tessitura de currículos 

centrados nos sujeitos e em suas realidades, culturas, experiências e saberes, a partir de 

                                                           
1Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo (IFES) - Campus Nova Venécia. 

Esse trabalho é oriundo de Pesquisa de Iniciação Científica, do Projeto de Pesquisa “Currículos, Saberes e 

Experiências: Metodologias do Laboratório de Prática de Ensino de Geografia (LAPEG) do IFES- Campus 

Nova Venécia” (Edital PRPPG 05/2018 Pibic/Pivic e Edital Interno DPPGE 04/2018). 

2 Estudante do Curso de Licenciatura em Geografia do IFES-Campus Nova Venécia e Bolsista de Iniciação 

Científica, sob a orientação do Professor Dr. Júlio de Souza Santos.  
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abordagem temática em diálogo crítico com as tradições curriculares da geografia 

escolar, na perspectiva de construção de uma educação transformadora e 

problematizadora. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIAS 

FORMATIVAS EM ZONAS DE FRONTEIRAS 
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Resumo 

O relato de experiência aqui analisado se propõe a refletir a formação docente na 

licenciatura em Geografia, UNEB/Campus V, a partir das narrativas de formação dos 

licenciandos sobre as experiências durante os estágios. O objetivo dessa pesquisa é 

refletir como os estágios III e IV propiciam experiências e aprendizagens a partir da 

vivência no espaço da escola. Para isso, se propõe a investigar a partir das entrevistas 

narrativas quais as dificuldades enfrentadas nesse tempo-espaço formativo e quais as 

aprendizagens desenvolvidas pelos estagiários. A importância das reflexões 

empreendidas nesse trabalho está em descobrir como os estágios possibilitam a 

formação/construção da identidade docente nas “zonas de fronteiras”. O referencial 

teórico que norteará essa construção textual será estágio supervisionado, ensino de 

geografia e entrevistas narrativas. O caminho para se realizar a referida pesquisa foi 

delineado a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem 

autobiográfica, cuja única fonte de recolha de dados foi a entrevista narrativas com dois 

professores em formação inicial. As reflexões desenvolvidas ao longo desta escrita 

apontam caminhos para se pensar a importância das narrativas enquanto instrumento 

teórico-metodológico que oportuniza pensar o processo formativo, refletindo na 

importância dos estágios e os elementos que ao longo dessa caminhada foram 

desafiadores, bem como as conquistas obtidas nesse espaço-tempo formativo. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Ensino de Geografia. Entrevistas Narrativas. 
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO COMO PROPOSTA DE ENSINO DA 

HISTÓRIA DE ÁFRICA 

Jonny Alan Morais 
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Resumo 

O presente texto é resultado de uma proposta pedagógica que busca debater como a 

ciência geográfica pode contribuir para a educação afro-brasileira e africana. A 

abordagem analítica é da cartografia-histórica, e foi desenvolvida para contemplar a 

articulação espaço-tempo da história de África. Os resultados se apresentam como uma 

qualificação geográfica do continente africano em quatro momentos da produção do 

espaço: paisagem, lugar, região e território. Os momentos associados às categorias da 

ciência geográfica subjazem a necessidade de inclusão de diferentes produtos 

cartográficos e relação com dinâmica natural e processos socioespaciais abrangentes, 

mas combinados locais e globalmente. Espera-se que a proposta possa auxiliar 

professores e estudantes no trato com conteúdos que valorizem e reconheçam cultura e 

a história afro-brasileira partindo do conhecimento geográfico da África, iniciando o 

debate pelo conceito de continente. 
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Resumo  

O artigo é resultado de um estudo para entender a importância do Ensino médio 

integrado a formação técnica dentro da Baixada Fluminense, uma das regiões do estado 

do Rio de Janeiro.  Foi possível relatar algumas características das escolas técnicas além 

de analisar o papel do ensino de Geografia nessas instituições. Para a realização deste 

estudo foram feitos: trabalhos de campo, entrevista com professor e análises 

documentais. Destacamos o ensino da geografia na rede FAETEC-RJ e suas diferenças 

em relação às demais redes de ensino, as considerações feitas nesse artigo foram 

realizadas a partir de estudantes do curso de licenciatura de geografia da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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Resumo 

As intervenções nas escolas, em busca do desenvolvimento de experimentos, 

dinâmicas, teatros, palestras, exercícios, trabalhos de campo podem resultar em novos 

métodos de ensino enfocando sempre, por meio de situações problemas vários fenômenos 

naturais e antrópicos previstos nos parâmetros curriculares para o ensino fundamental 

e médio, como uma forma de aproximação do processo de ensino-aprendizagem com o 

agente mais importante deste processo, o aluno. Diante desta realidade este artigo se 

propôs a analisar três escolas Estaduais no município de Poços de Caldas com o objetivo 

de levantar dados acerca de como a Geografia física vem sendo ensinada e seus 

principais obstáculos no processo de ensino-aprendizado. Foi possível constatar que 

além da falta de infraestrutura das escolas como laboratórios, acesso à internet e 

materiais didáticos como mapas, rochas e aulas práticas de fácil acesso aos alunos e 

professores dificulta e muito esse processo. De modo geral, os alunos demonstraram 

bastante dificuldade em assimilar conteúdos de Geografia física, apontando sempre certa 

distância entre o conhecimento teórico da vivência em seu cotidiano, afirmando a 

necessidade de uma busca intensa em novas formas de ensinar os conteúdos relacionados 

a geografia física que vem sendo fragmentados e tratados de forma superficial nos 

ensinos fundamentais e médios. Portanto, este trabalho traz reflexões e informações 

acerca da realidade em três escolas no município em Poços de Caldas e busca 

compreender as lacunas do conhecimento e ensino-aprendizagem deste processo. 
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Resumo 

Pensar e pesquisar o ensino de Geografia no mundo atual urge a necessidade de uma 

visão holística acerca das diversas abordagens educacionais no que tange às redes 

escolares. Não obstante, o ensino técnico/tecnológico carrega consigo diversas 

possibilidades de análises e questões no que tange à disciplina de Geografia, uma vez 

que os cursos, em sua maioria, são dedicados à preparação do sujeito para o mercado 

do trabalho. Sob esse ponto de vista, surgem questões como: para que serve a geografia 

nos cursos de ensino técnico/tecnológico? Em que essa disciplina pode acrescentar aos 

formandos desse sistema de ensino? Quais são a possíveis mudanças sociais que uma 

escola técnica pode ocasionar em determinados territórios? A pesquisa apresenta-se em 

sua fase inicial, no entanto, já podemos tecer algumas reflexões acerca destas questões 

e outras mais que vão surgindo ao longo da escrita.   
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A CATEGORIA DE REGIÃO NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: 

CONTEÚDO E COTIDIANO EM DIÁLOGOS 

 

Geórgia Pedro Corvino 
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Resumo 

O presente trabalho visa analisar o conteúdo regional nas escolas por meio da 

perspectiva humanista. Para tanto, tem como objetivo geral discutir o conteúdo sobre 

região sob a luz da Educação Geográfica, em vista de sua mediação dialogada ao 

cotidiano dos estudantes. Os objetivos específicos pretendem analisar as perspectivas 

existentes a respeito do conteúdo regional, compreender as possibilidades fornecidas 

pela Educação Geográfica de abranger o cotidiano do estudante, analisar como o 

conteúdo sobre região é apresentado nas escolas e, discutir o conteúdo dialogando com 

a Educação Geográfica. O conteúdo regional é vasto e pode ser abordado nas escolas 

tanto como um recorte espacial, uma escala intermediária entre o local e o global, um 

espaço homogêneo, uma organização econômica do espaço, quanto como um espaço 

produzido e organizado por grupos sociais diversos, que por seu turno, é a abordagem 

que guia este trabalho. Por isso, a Educação Geográfica se apresenta interessante para 

nós, já que permite o debate a respeito do conteúdo regional em relação à realidade dos 

estudantes, que também são atores sociais da organização, produção e reprodução da 

história, da cultura e do espaço em que vivem. A articulação entre os conteúdos 

geográficos escolares e o cotidiano dos estudantes aproxima o conhecimento científico 

ao conhecimento desenvolvido a partir das práticas cotidianas, na qual os elementos 

culturais dos atores sociais permitem a produção de um conhecimento dialogado com 

sua realidade. Compreendemos que tanto o conhecimento científico quanto o popular 

são essenciais no processo de desenvolvimento intelectual, pois a construção do 

pensamento é desenvolvida a partir das experiências vividas em sociedade e, pela 

mediação pedagógica, educativa e didática dos conteúdos científicos, estabelecendo-se, 

então, uma relação entre ambos. Desta forma, permite-se que o estudante perceba a 

relação entre os fatores que produzem e organizam o espaço, mesmo que estes não 

estejam visíveis à percepção, além de estimular reflexões sobre suas práticas e saberes 

cotidianos para que busquem suas questões e suas respectivas soluções. Nossa 

metodologia compreende observar aulas de Geografia nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental no município de Niterói-RJ, analisar as abordagens e os diálogos sobre o 

conteúdo regional apresentados nos livros didáticos e realizar entrevistas com os 

professores dos referidos anos escolares. Deste modo, poderemos fazer considerações 

sobre a categoria de região dialogada às práticas e aos saberes produzidas 

cotidianamente pelos estudantes, a partir da perspectiva humanista. 

Palavras-chave: Educação, perspectiva humanista, análise regional. 
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Resumo 

O presente trabalho intitula-se “Tessituras metodológicas em práticas escolares 

mobilizadoras ao ensino de espaço geográfico: um estudo de caso da Escola Municipal 

Claro Lima, em Francisco Ayres (PI)”, desse modo se questiona: como as aulas de 

geografia ministradas no ensino fundamental II contribuem para a compreensão dos 

alunos acerca do espaço geográfico? As metodologias adotadas têm conseguido 

direcionar a uma aprendizagem reflexiva sobre o espaço geográfico? Com base nos 

expostos, para produção deste trabalho foram preconcebidos objetivos que 

potencializaram sua execução. Partindo dessa temática, o objetivo geral, assim esteve 

em: analisar o processo de ensino do espaço geográfico e as metodologias aplicadas no 

ensino fundamental II, na Escola Municipal Claro Lima em Francisco Ayres (PI). Para 

execução do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: Conhecer 

o arcabouço teórico sobre espaço geográfico; compreender as perspectivas teórico-

metodológicos para ensino de geografia; verificar as práticas escolares da professora 

de geografia e seus reflexos na aprendizagem sobre o espaço geográfico. A metodologia 

da pesquisa seguiu uma abordagem quanti-qualitativa, estando fundamentada e apoiada 

em autores da Geografia e publicações que corroboram essa temática e potencializam a 

importância da ciência geográfica, esse trabalho teve o embasamento teórico em autores 

como: Santos (2002, 2006, 2008), Corrêa (2007), Lefebvre (2001), Cavalcanti (2012) 

Callai (2001), Pinheiro (2015) dentre outros que formaram o conjunto dos autores 

pesquisados. Conseguinte, a pesquisa de campo foi realizada na escola elegida, 

constituída por entrevista semiestruturada junto à professora selecionada. Por fim, os 

resultados obtidos revelaram as práticas escolares da professora de geografia e suas 

orientações metodológicas, bem como demonstraram as fragilidades de tais 
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metodologias na abordagem, discussão e reflexão do objeto de estudo da ciência 

geográfica: o espaço. 

 

Palavras-chave: Espaço geográfico, ensino e aprendizagem, metodologias. 
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Resumo 

O presente projeto de pesquisa visa desenvolver uma investigação pedagógica no ensino 

de geografia para alunos surdos nas temáticas clima e tempo atmosférico. Entende-se a 

importância no ensino da Geografia, assim como em todas as disciplinas regulares, tem-

se uma obrigatoriedade crescente em debater processos que proporcione o envolvimento 

pleno do aluno surdo com o conteúdo trabalhado em aula. A Geografia caminha em uma 

perspectiva bilíngue, onde há Libras e o Português escrito dialoguem na percepção 

climática na vivência dos alunos na construção dos conceitos geográficos da 

Climatologia para o melhor aprendizado dos alunos surdos diminuindo as dificuldades 

de aprendizagem no ensino. Ainda há um longo caminho na busca por uma educação 

inclusiva íntegra, mas por meio dessa investigação científica, procura-se desenvolver 

métodos que contemplem o ensino de geografia e a linguagem de sinais para surdos de 

modo irrestrito. 
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Resumo 

Reflexões sobre o conhecimento profissional docente tem encaminhado diversos debates 

no interior da ciência geográfica. Dentre as discussões, uma pauta tange ao ensino dos 

componentes físico-naturais do espaço geográfico nas escolas, diante disso, questiona-

se como os professores da Educação Básica têm mediado o ensino do solo, relevo, 

vegetação e rede hidrográfica nas aulas de Geografia? Dentre os diversos componentes 

físico-naturais optamos em trabalhar com a rede hidrográfica. Várias estratégias podem 

ser mobilizadas ao mediar os conteúdos geográficos, utilizar a criatividade e a 

imaginação para o desenvolvimento dos conteúdos é uma atividade válida, porém os 

conhecimentos dos professores devem estar alicerçados aos conhecimentos didáticos 

pedagógicos do conteúdo. Dessa forma, buscamos no presente artigo apresentar 

reflexões obtidas no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

compreendendo o ensino da rede hidrográfica como o resultado da integridade entre 

vários componentes físico-naturais do espaço geográfico. A pesquisa tem a abordagem 

qualitativa em educação, por ter como sujeitos da pesquisa os professores licenciados 

em Geografia que atuam na Rede Estadual de Educação (REE)de Caldas Novas, 

considerando-os como singulares em seu processo de formação e atuação pessoal e 

profissional. Buscando compreender a atuação profissional desses docentes, utilizamos 

como técnicas de pesquisa a entrevista semiestruturada. Dessa forma, apresentamos e 

analisamos o conhecimento dos professores relativos ao conteúdo rede hidrográfica no 

contexto da Geografia Escolar e a importância desses conhecimentos estarem 

alicerçados a ciência por meio da formação inicial e continuada, visando uma 

aprendizagem do ensino de rede hidrográfica que seja significativo. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo refletir e apresentar uma forma de propagação dos 

conteúdos trabalhados a cerca das aulas de Geografia Política no ensino de Geografia 

na Educação Básica, elaborados pelos discentes do curso de Geografia a partir do 

Programa Residência Pedagógica (PRP), no subprojeto do campus Erechim, na 

Universidade Federal da Fronteira Sul. Pensar a Geografia, requer pensar 

necessariamente no espaço geográfico e nas suas relações internas, que quando 

competidas a luz da interação política, da autoridade, do poder e das intencionalidades, 

configuram territórios. A partir de intensas bibliografias da Geografia Política em CCRs 

do curso, com os conceitos de escalas, poder, nação, fronteiras, para interligar na 

experiência docente em Geografia, com o despertar de uma educação cidadã e crítica. 

Após o levantamento bibliográfico e o reconhecimento das interligações entre as 

conceituações da Geografia Política, e das teorias pedagógicas da educação geográfica, 

buscou-se o planejamento e a verificação de Planos de Aula conforme a interlocução 

dessas frentes em oito objetivos específicos que serão explicados e destrinchados neste 

artigo. As aulas realizados no 9º ano do Colégio Haidée Tedesco Reali no município de 

Erechim/RS ocorreram no mês de março no âmbito do PRP, após todo um período de 

reflexão bibliográfica, sínteses, debates e elaboração do Plano de Atividades geral 

durante a primeira etapa do programa em 2018, com reflexões acerca da Projeto 

Político-pedagógico do Colégio, da nova Base Nacional Comum Curricular, da 

estruturação dos conteúdos e do livro didático para orientação, das participações no 

âmbito escolar de imersão ao espaço de ensino-aprendizagem e na construção de 

identidade docente. 
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Resumo 

Com nossa pesquisa de mestrado pretenderemos estabelecer e ampliar a discussão a 

respeito da Geografia e dos Movimentos sociais na escola, por uma análise dos 

documentos oficiais do sistema de ensino (Parâmetro Curricular Nacional, Currículo, 

Livro Didático e a Nova Base Nacional Comum Curricular) fazendo uma relação com as 

ocupações das escolas paulistas no ano de 2015. No entanto, por estar em fase de 

preparação, o texto que hora apresentamos aborda apenas a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo e da Nova Base Nacional Comum Curricular, com referência aos 

movimentos sociais. Portanto, dessa forma, buscamos compreender a relação entre 

teoria e prática formada nesta conjuntura. No momento atual, do sistema capitalista, de 

aprofundamento da ofensiva do capital sobre o trabalho nas relações sociais de 

produção, expressa pela depreciação das condições de trabalho, aumento acentuado da 

miséria em uma grande parte da população e seu permanente estado de barbárie social, 

faz-se necessário, não somente entender, e, interpretar a consciência social sintetizada 

nesse cenário, mas essencialmente, buscar compreender a práxis no ensino de geografia.  
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Resumo 

O artigo trata do Ensino de Geografia nos currículos escolares em áreas de fronteiras, 

compreendendo como cenário de estudo as cidades gêmeas de Santana do Livramento, 

no Brasil, e Rivera, no Uruguai. A pesquisa parte do entendimento de que os processos 

educativos formais em áreas fronteiriças, por apresentarem um contexto espaço-

temporal específico, precisam ser concebidos sob a ótica desta singularidade. Nesta 

perspectiva, é pensado que a singularidade (plural!) da fronteira, deveria ser lida, pelo 

Ensino de Geografia, através do que entendemos como sendo um entre-lugar: lugares de 

criação do novo, nos quais os sujeitos, mediante as suas vivências e do contato com o(s) 

outro(s), conseguem viver uma condição de multi/transterritorialidade. Destarte, o 

objetivo do trabalho é refletir sobre quais geografias emergem no contexto de fronteira 

e que podem/devem dar conta deste entre-lugar, e, assim, tornar o estudante fronteiriço 

mais competente para ler o mundo em suas diferentes escalas. Para tanto, a abordagem 

teórico-metodológica está ancorada na Epistemologia Complexa, através de 

fundamentos da pesquisa qualitativa.  Em nossas práticas observamos que um dos 

problemas que parece envolver as escolas de áreas fronteiriças refere-se à perspectiva 

monocultural e homogênea que embasa os currículos desenvolvidos no âmbito destas 

instituições. Assim, este texto parte de uma pesquisa de doutorado que pensa caminhos 

para outros possíveis currículos, dinâmicos, atravessados por referenciais de diferentes 

universos que permite aos sujeitos alunos uma leitura do sentido de suas inserções no 

mundo a partir do lugar que (re)constroem. 
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gabriela_piresleonardo@hotmail.com³ 

Resumo 

O objetivo do pôster é fazer um relato de experiência da nossa participação como 

acadêmicos dos cursos de licenciatura da Unioeste e atuação no Projeto de Extensão 

“Observatório do Mundo Contemporâneo”. Esse projeto surge com a premissa de 

abordar acontecimentos através de uma óptica problematizadora sendo desenvolvido por 

graduandos e pós-graduandos dos cursos que integram o Centro de Ciências Humanas, 

Educação e Letras – CCHEL, através da Pró-reitora de Extensão Universitária - PROEX 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal 

Cândido Rondon. O artigo enfoca dois anos de participação dos acadêmicos do curso de 

História e Geografia no Observatório do Mundo Contemporâneo – OMC e as 

contribuições para o ensino de Geografia. Mostraremos que com o projeto foi possível 

dar suporte no ensino de Geografia em escolas públicas e contribuir com a formação de 

futuros professores a partir da familiarização com o ambiente escolar. Executa-se, em 

parceria com os professores já atuantes no ensino, uma dinâmica interdisciplinar 

relativa aos temas propostos; seja através da elaboração de material apresentado e das 

discussões levadas às salas de aula ou no auxílio prestado aos professores, quando nos 

                                                           
1 Graduando do curso de Licenciatura em Geografia, estagiário do Observatório do Mundo Contemporâneo 

(OMC) – Programa de Extensão Universitária – PROEX da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná. 

² Graduanda do curso de Licenciatura em História, estagiária do Observatório do Mundo Contemporâneo 

(OMC) – Programa de Extensão Universitária – PROEX da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná. 

³ Graduanda do curso de Licenciatura em História, estagiária do Observatório do Mundo Contemporâneo 

(OMC) – Programa de Extensão Universitária – PROEX da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná. 
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solicitam, a trabalharem os assuntos que muitas vezes não se encontram nos conteúdos 

programáticos dos livros didáticos.  Por isso, o tema sobre barragens contempla um 

importante escopo da Ciência Geográfica e Histórica e possibilitou trabalhar 

importantes elementos que configuraram o crime socioambiental cometido pela 

mineradora SAMARCO, rememorado os fatos acontecidos e seus desdobramentos, a 

socialização dos prejuízos. Por fim, a experiência do projeto de extensão permitiu 

adquirir um convívio com a docência através do contato com as salas de aula e uma 

aquisição de conhecimentos variados ao trabalhar os temas escolhidos na realização das 

atividades junto a estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Universitário.  

 

Palavras-chave: barragens, ensino, extensão. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA. 
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Resumo:  

O presente estudo apresenta resultados parciais relativos ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Edital 7/2018 da CAPES, Edital Nº 

15/PROGRAD/UFFS/2018 subprojeto Geografia – campus Erechim RS. O projeto 

envolve a parceria com duas escolas estaduais do município de Erechim/RS pertencentes 

à microrregião de Erexim, ambas localizadas na área central da cidade, atendendo 

estudantes tanto do município como de outros, pertencentes à microrregião, oriundos 

majoritariamente da área urbana. Propõe estabelecer uma reflexão sobre o ensino de 

Geografia e promover o ensino-aprendizagem através da Educação Ambiental com 

ênfase na Agroecologia. Objetivamos inicialmente estabelecer um diálogo sobre o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos através do sistema de compostagem, visado 

assim, a conservação e melhoria do solo. O programa visa contribuir com a formação 

docente, promovendo a valorização do magistério, aproximação da universidade com as 

escolas básicas a fim de contribuir com o ensino aprendizagem, aliando a teoria com a 

prática. Os resultados parciais pretendem relatar a contribuição do projeto junto às 

escolas, promovendo a Oficina Geográfica; Agroecologia e Alimentação Saudável, 

conduzindo a reflexões com perspectivas didático pedagógicas. Pensando no ensino de 

Geografia e suas contribuições para a abordagem temática, introduzimos o diálogo 

relativo ao conceito de ‘solo’ e ‘terra’ e suas especificidades a partir da compreensão 

do solo enquanto organismo vivo, suas variações do ponto de vista da formação 

                                                           
1Discente do curso de Geografia – UFFS/campus Erechim, bolsista do PIBID. 

2 Discente do curso de Geografia – UFFS/campus Erechim, bolsista do PIBID. 

3 Discente do curso de Geografia – UFFS/campus Erechim, bolsista do PIBID. 

4 Discente do curso de Geografia – UFFS/campus Erechim, bolsista do PIBID. 

mailto:arthurbernardes.ab@gmail.com
mailto:dionegrz@hotmail.com
mailto:gabrieli_zamboni@outlook.com
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pedológica e dos aspectos físicos, químicos e ecológicos. Abordando a questão do 

processo erosivo do solo, elaboramos maquete demonstrativa através de três amostras 

de solo, sendo: solo descoberto, com ‘palhada’ e com cobertura vegetal, sendo que os 

resíduos erodidos foram coletados, afim de que os estudantes pudessem observar os 

diferentes resultados. Posteriormente, abordamos a questão do lixo e suas relações com 

os resíduos orgânicos, dialogando sobre a compostagem, resíduos e húmus para o solo. 

Os recursos didáticos utilizados foram: mapas, imagens, maquete do processo erosivo e 

composteira, bem como oferecemos amostra do resultado da compostagem em adubo 

orgânico. Ao finalizarmos a atividade, estabelecemos relações sobre a importância da 

saúde do solo na dimensão da alimentação saudável através da Educação Ambiental e 

Agroecologia no ensino de Geografia. 

 

Palavras-chave: Agroecologia, Compostagem, Oficina Geográfica. 
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A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA 
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Resumo 

A avalição constitui-se parte integrante da rotina escolar e compõem um conhecimento 

fundamental ao exercício da docência. Ao longo da história e com o desenvolvimento do 

capitalismo ela adquiriu um status de controle social, ou seja, era a responsável por 

distinguir os sujeitos que estavam aptos daqueles que eram inaptos, atribuindo ao 

professor um poder de decisão – aprovação ou reprovação – sobre o aluno, criando, por 

consequência, uma fetichização da nota. Todo esse processo mascarou aquilo que 

deveria ser a real função de qualquer processo avaliativo: uma estratégia de verificação 

do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, apontando suas dificuldades e 

facilidades, sendo um processo de caráter qualitativo e não especificamente quantitativo. 

Assim, o presente trabalho propõe a reflexão sobre o papel da avaliação na formação do 

professor de Geografia, para tanto, buscou-se na bibliografia elementos que possam 

enriquecer o debate apontando para a necessidade de avaliação formativa da 

aprendizagem geográfica, ou seja, uma avaliação que esteja voltada para a melhoria da 

aprendizagem e a (trans)formação da educação a partir de uma práxis que busque a 

cidadania. Desse modo, para fins de organização dividiu-se o trabalho em três 

momentos: o primeiro em que se discute uma concepção de docência, entendendo que 

ela, incorre numa concepção de avaliação; o segundo momento, constitui-se em uma 

discussão geral do processo avaliativo e assunção de uma concepção que, num terceiro 

momento, é discutida à luz da ciência geográfica, explicitada a partir da experiência dos 

autores e da percepção de docentes em formação. Por fim, constata-se a necessidade de 

um aprofundamento das discussões teórico/práticas sobre a avaliação, haja vista a 

importância desse processo no contexto do desenvolvimento de uma relação de ensino-

aprendizagem em Geografia. 

Palavras-chave: Avaliação formativa. Docência. Ensino de Geografia. 

                                                           
1Acadêmico do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGeo) da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí, nível de mestrado. As reflexões aqui apresentadas são parte da dissertação em 

andamento, tendo recebido bolsa de financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

2Doutora em Geografia, Professora do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGeo) da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 
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CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS NAS ESCALAS 
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DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 
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Resumo 

No contexto brasileiro, o Ensino Médio tem passado por significativas mudanças, 

ressalta-se no âmbito curricular a aproximação com a matriz de referência do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste contexto, faz-se pertinente o questionamento: 

Como o ensino da Geografia é impactado pelas mudanças em curso? A Geografia, pelo 

menos por enquanto, segue tendo um lugar e uma importância no currículo escolar para 

promover, sistematicamente, condições indispensáveis para o desenvolvimento da 

autonomia e da cidadania dos alunos. Se a Geografia nesse nível de ensino tem o papel 

de construir competências e habilidades que permitam ao aluno a análise do real, 

revelando as causas e os efeitos, a intensidade e a heterogeneidade dos fenômenos nos 

diferentes contextos espaciais, então, os contextos local/regional tornam-se uma 

referência importante na abordagem dos conteúdos geográficos em sala de aula. Como 

o Enem é pensado para atender a um contexto nacional? Há uma preocupação com 

relação ao tratamento dos conteúdos geográficos nas escalas local/regional, que podem 

perder espaço frente a um currículo nacional que não contempla essas escalas de 

análise? O objetivo é analisar as políticas educacionais vigentes que orientam o Ensino 

Médio, entre elas, a matriz de referência do Enem, tendo em vista as possibilidades de 

abordar em sala de aula os conteúdos geográficos na escala local/regional. A 

metodologia utilizada é a abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa-ação 

colaborativa, tendo como etapas de trabalho: análise dos documentos oficiais que regem 

o Ensino Médio; constituição do grupo focal; pesquisa bibliográfica para elaboração de 

                                                           
1 Professora do curso de Geografia do IESA/UFG.  Trata-se de resultados de projeto de pesquisa 

desenvolvido no Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Geográfica (LEPEG) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), com financiamento do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). 

2 Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e integrante da pesquisa. 

3 Professora do curso de Geografia do IESA/UFG e coordenadora da pesquisa. 
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material didático; e a elaboração de materiais didáticos. Da análise de documentos, 

ressaltam-se aquelas feitas em relação às provas do Enem no período de 2011 a 2015, 

que possibilitaram reconhecer: as questões da prova que tinham conteúdos 

predominantes de Geografia; a interdisciplinaridade da Geografia com outras 

disciplinas; as temáticas geográficas presentes nas questões; as competências e 

habilidades de cada questão de Geografia. Da realização do grupo focal e da aplicação 

de questionários com professores de Geografia do Ensino Médio ressalta-se como 

resultados a indicação de falta de material didático geográfico nas escalas 

locais/regionais bem como a indicação de produção de material didático sobre o tema 

da relação cidade/campo no estado de Goiás.  Como produto da pesquisa tem-se um 

fascículo didático que tem a intenção de possibilitar a formação do pensamento 

conceitual geográfico pautado nos elementos locais/regionais. 

 

Palavras-chave: Relação cidade/campo, material didático, experimentação didática.  
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A GEOGRAFIA E A VISÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO ACERCA DA DISCIPLINA ESCOLAR  

 

Jardel da Silva Oliveira Junior 

Jardeljunior21@gmail.com1 

 

Resumo  

A geografia escolar, além das suas discussões internas enquanto disciplina, esbarra em 

várias questões no que se refere a formação de seus profissionais e ao sistema 

educacional brasileiro. A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a 

percepção dos estudantes do ensino médio da rede estadual em São João de Meriti – RJ 

através de um estudo de caso no Colégio Estadual Jardim Meriti, buscando entender 

quais são as problemáticas do universo geográfico presentes no ensino e quais os 

desafios que a geografia enfrenta nas escolas públicas. Os alunos do ensino médio ainda 

têm a visão de uma geografia acrítica, sendo uma disciplina de cunho apenas 

informacional.  

 

Palavras Chave: Ensino de Geografia, Educação, Ensino Médio. 

  

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
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DO PRIMEIRO MAPA DA TERRA AO CÉU COMO ESPAÇO 

NEGADO 

 

Ricardo Gutiérrez Garcés 

rigugar@gmail.com1 

Rosemy da Silva Nascimento 

rosemy.nascimento@gmail.com2 

Resumo 

A orientação sobre a superfície terrestre está diretamente relacionada com os 

movimentos celestes. Durante milhares de anos os seres humanos observaram no céu 

sinais que lhes proporcionavam apresentar as mudanças vindouras e lhes serviriam para 

se preparar ao frio intenso do inverno ou à temporada de chuvas, por exemplo. Porém, 

com o advento tecnológico da leitura do tempo e espaço, a educação da astronomia está 

perdendo espaço como conteúdo científico abordado nas escolas Brasileiras. O 

desconhecimento dos docentes em diferentes níveis de tópicos relacionados com o céu 

agrava a situação. Diversos autores descrevem a carência de conhecimento dos alunos 

do ensino médio referente ao eixo temático Terra e Universo, além das falências na 

formação dos professores. Sendo assim, este artigo apresenta um recorte da pesquisa de 

mestrado “Instrumentos Astronômicos Históricos (IAH´s), diálogos interculturais com 

estudantes indígenas e conhecimento geográfico”, que traz reflexões acerca do céu como 

o primeiro mapa da Terra e atualmente como espaço negado como fonte de informação 

para organização social  no espaço geográfico, nos aspectos físico, cultural e científico. 

Criando assim uma dependência dos dados oficiais obtidos por sensores aerosatelitários 

e cálculos complexos. Ao perder a ligação com o céu, perdemos também essa conexão. 

Sugere-se voltar a observar e compreender os fenómenos celestes que acontecem cada 

dia e noite. O estudo da astronomia topocêntrica, inclusive a partir da observação a olho 

nu, potencializa a apropriação de conceitos básicos para a orientação espaço-temporal, 

permitindo a compreensão de vários conteúdos como Sistemas de Coordenados de 

Referência, mudanças sazonais atreladas ao movimento do sol na abóbada celeste, o 

tempo/espaço contado pelas diversas etnias, entre outros; que são tratadas em diversas 

disciplinas como a Geografia, Ciências, Física, Matemática, etc.  

                                                           
1Físico e Mestre em Geografia pelo programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. O artigo é oriundo 

da dissertação intitulada “Instrumentos Astronômicos Históricos (IAH´s), diálogos interculturais com 

estudantes indígenas e conhecimento geográfico” desenvolvida no PPGG-UFSC e no LABTATE – 

Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (LabTATE). 

2 Orientadora e Profª. Drª. do Departamento de Geociências nos Cursos de Graduação em Geografia e da 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica e Pós-Graduação em Geografia da UFSC. O 

artigo é oriundo da dissertação intitulada “Instrumentos Astronômicos Históricos (IAH´s), diálogos 

interculturais com estudantes indígenas e conhecimento geográfico” desenvolvida no PPGG-UFSC e no 

LABTATE – Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (LabTATE). Coordenação Labtate. 
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Palavras-chave: Astronomia Escolar, Geografia, Educação Geográfica. 
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GEOGRAFIA ESCOLAR 
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Resumo 

A relação entre sociedade e natureza é essencial à Geografia inclusive em sua versão 

Escolar. Os conteúdos ensinados na escola são aqueles considerados relevantes à 

compreensão da espacialidade. Neste sentido, o ensino dos componentes físico-naturais 

é importante para habilitar os alunos a fazerem a leitura da realidade numa perspectiva 

geográfica, pois tanto os elementos naturais, quanto a maneira como as sociedades se 

apropriam deles, são fundamentais na estruturação do espaço. Sendo assim, o objetivo 

geral desta investigação foi analisar a abordagem que os professores de Geografia do 

Ensino Médio de escolas públicas de Taguatinga, no Distrito Federal, conferiam aos 

componentes físico-naturais e aos conteúdos a eles relacionados. Como última etapa da 

Educação Básica, o Ensino Médio é o momento de revisitar e consolidar conhecimentos, 

e uma oportunidade de construir e reconstruir caminhos de aprendizagem. É uma 

investigação qualitativa que usou como instrumentos para produzir as informações 

empíricas entrevistas semiestruturadas exercícios de problematização e análise planos 

de ensino dos sujeitos participantes, quatro professores.  Os resultados revelaram que: 

os componentes físico-naturais de modo geral são abordados de forma descritiva, 

informativa e fragmentária; falta clareza conceitual no tratamento dos temas e conteúdos 

que envolvem os componentes físico-naturais e uma abordagem geográfica dos mesmos; 

a formação inicial e continuada dos professores tem um efeito decisivo em sua prática 

pedagógica, principalmente no que se refere à (re) construção didático-pedagógica 

desses conteúdos. Por tudo isto, a formação inicial e continuada devem ser melhoradas 

e garantidas as oportunidades de construção pedagógica de conteúdos nos vários 

campos da geografia, ampliando a qualidade profissional docente. 

 

Palavras-chave: Componentes físico-naturais, Ensino de Geografia, Ensino Médio. 

                                                           
1 Mestre e doutorando em Geografia pela Universidade de Brasília (UnB). Professor da carreira do 

magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O Trabalho ora apresentado 

compõe parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado realizada pelo primeiro autor sob a orientação 

da segunda autora e defendida no POSGEA/UnB em 2018. 

2 Professora adjunta da Faculdade de Educação e da Pós-graduação em Geografia da Universidade de 

Brasília.  
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Resumo 

Esse artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida como requisito para aquisição do grau 

de mestre no Programa de Pós-Graduação de Geografia da Universidade Federal do 

Piauí, na linha de pesquisa o Ensino de Geografia e área de concentração a Educação 

Geográfica. Tendo como objetivo central analisar a concepção de espaço geográfico do 

professor de Geografia do ensino médio da rede estadual de ensino atuante no município 

de Teresina/PI. A metodologia adotada nessa parte, foi a pesquisa bibliográfica, tendo 

como principal suporte teórico a obra de Milton Santos. Este geógrafo se destacou pela 

busca do entendimento do objeto de estudo da geografia, numa fértil produção teórica 

que apresentou considerações importantes sobre espaço geográfico, contribuindo para 

que esse conceito, dinâmico e complexo pudesse ser mais bem compreendido. Buscamos 

apoio também nas obras de Corrêa (2006) e Sposito (2004), autores que se aprofundaram 

na literatura produzida acerca dos conceitos geográficos. Dentre estes, os conceitos 

trabalhados por Santos (1997), tornando-os mais acessíveis, além de apresentarem suas 

próprias concepções destes conceitos. Por fim, evidenciamos a proposta de Massey 

(2008), que expõe um novo conceito de espacialidade, expondo outros potenciais e 

possibilidades do espaço, para além do que está posto.  A visita a algumas obras desses 

autores nos leva a inferir que esse debate precisa ser fortalecido entre os professores da 

educação básica, como condição para uma atuação capaz de contribuir efetivamente na 

formação de cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel no permanente processo de 

construção do espaço geográfico.  

 

Palavras-chave: Sistemas de objetos, Sistemas de ações, Nova espacialidade. 

  

                                                           
1 Profª Ms. De Geografia - EBTT – CTF/UFPI – Parte de uma pesquisa para aquisição do título de Mestre 

do PPGGEO/UFPI 

2 Profº Dr. De Geografia da Universidade Federal do Piauí – Orientador da Pesquisa 
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POTENCIALIDADES DO USO DE FASCÍCULOS DODÁTICO 

PARA ENSINAR TEMAS LOCAIS NAS AULAS DE GEOGRAFIA 
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é apresentar as potencialidades do uso do fascículo “A 

relação cidade-campo no território goiano” nas aulas de geografia do ensino médio. O 

material foi elaborado como parte de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida 

em um período de dois anos e conta com a integração dos professores da Rede Estadual 

de Goiás, para sua elaboração. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa 

tendo como recorte a pesquisa-ação colaborativa, visto que a participação dos 

professores da educação básica é de extrema importância para a realização de todas as 

etapas. A pesquisa foi iniciada após a efetivação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) como forma de seleção para a ensino superior, e, é aqui apresentada, da escolha 

do tema até a experimentação do material, enfatizando as potencialidades dos conteúdos 

locais/regionais para as aulas de geografia, auxiliando na construção do pensamento 

geográfico e a formação cidadã dos indivíduos. Visto que todas pesquisas nos elencam 

problemas a serem solucionados, além do problema inicial, uma proposta de percurso 

didático é aqui apresentada, como uma forma de atender a uma demanda colocada pelos 

professores ao longo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Goiás, relação cidade/campo, ensino médio. 

  

                                                           
1 Graduanda em Geografia-Licenciatura pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O presente trabalho é 

fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada entre os anos de 2017-2019 e financiada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE CIDADE A PARTIR DA 

TEMÁTICA DA ACESSIBILIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

Marielly de Sousa Miranda 

mariellymiranda@outlook.com1 

 

Resumo 

Este trabalho realiza uma reflexão referente à importância do ensino de cidade no ensino 

de Geografia, e propõe um caminho para tal: partindo da ideia de acessibilidade aos 

espaços da cidade. Para isso, realiza uma construção teórica sobre aspectos importantes 

em uma primeira reflexão sobre a proposta. Em um segundo momento, apresenta uma 

breve descrição da atividade de intervenção realizada pela autora durante a disciplina 

de Estágio, no curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Goiás, 

no qual o objetivo foi trabalhar pedagogicamente o pensamento teórico-conceitual sobre 

cidade e acessibilidade no educando, voltada à formação para sua vida cotidiana. Por 

fim, defende que o ensino de cidade na disciplina de geografia carrega o poder de tornar 

a visão sobre o conceito e os processos cotidianos mais crítica, resultando na construção 

da noção de que todos tem o direito à cidade.  

 

Palavras-chave: Cidadania, Educação, Projeto de intervenção.  
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O CONCEITO DE PAISAGEM NO ENSINO MÉDIO 

 

Laurecy Rodrigues Freire 
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Resumo 

O presente trabalho é resultado de pesquisa que foi norteada pelo objetivo geral de 

analisar como é abordado o conceito de paisagem pelos professores do Ensino Médio, 

nas escolas públicas estaduais de Porto Nacional – TO. A pesquisa desenvolvida no 

mestrado em Geografia na Universidade Federal do Tocantins analisou os métodos 

adotados pelos professores para trabalhar a paisagem no Ensino Médio e também a 

relação dos mesmos com os livros didáticos adotados pelas escolas. Foram entrevistados 

7 professores ao todo e a partir das entrevistas concedidas constatou-se que os 

professores compreendem a importância do conceito de paisagem para o 

desenvolvimento dos alunos e procuram abordar esse conceito a partir do cotidiano do 

aluno, valorizando o conhecimento prévio. Os professores afirmaram que apesar das 

dificuldades encontradas para realizarem as aulas práticas, é necessário criar 

alternativas viáveis para que o processo de ensino aprendizagem ocorra de forma 

significativa e o trabalho com conceitos seja efetivado. Durante a pesquisa foram 

analisados os livros didáticos adotados e foi possível constatar que muitos livros não 

apresentam a educação geográfica articulada pelos conceitos geográficos, como é o caso 

da paisagem.  
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72 
 

DOS DEBATES TEÓRICO-METODOLÓGICOS NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA PARA UMA PRÁTICA DOCENTE SIGNIFICATIVA 
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Resumo 

O presente trabalho é composto por uma discussão envolvendo os saberes docentes 

alicerçados aos conceitos do Ensino de Geografia. Compreende-se que o debate de 

conceitos e conteúdos relativos à formação de professores é fundamental nas atuais 

discussões no Ensino de Geografia, posto que há uma relação de causalidade entre a 

formação dos professores e a forma a qual a Geografia Escolar é praticada nas escolas. 

Neste sentido, o presente estrutura-se estruturado em três partes: primeiramente, são 

apresentados os saberes docentes correlacionados às temáticas do Ensino de Geografia. 

Em um segundo momento, a formação especializada e sua tradição nos cursos 

formadores de professores de Geografia é analisada. Por fim, é trazido o debate sobre a 

intersecção entre Geografia Acadêmica e Geografia Escolar e como sua correlação e 

ressignificação é importante ao professor de Geografia. Compreende-se que a discussão 

dos saberes docentes, alicerçada aos teóricos do Ensino de Geografia, pode contribuir 

para se repensar a formação e a prática docente em Geografia, descontruindo noções 

cristalizadas nos cursos formadores e, continuamente, corroborando nas discussões e 

conceitos envolvendo à Geografia Escolar. Trabalhar essa relação é imprescindível para 

se repensar a formação docente e, igualmente, para se traçar rotas na busca de uma 

prática docente significativa em Geografia, que seja teoricamente embasada e pertinente 

ao cenário escolar. 
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A ABORDAGEM DO ESPAÇO PÚBLICO NOS LIVROS  
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Resumo 

A abordagem da temática urbana no Ensino Médio representa um importante momento 

para a construção da cidadania por favorecer a discussão sobre a produção do espaço 

urbano por diversos agentes sociais. Levando em consideração que a maior parte dos 

alunos vive em cidades, o estudo dessa espacialidade pode contribuir para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas que permitam maior 

compreensão crítica sobre o espaço urbano. Dessa maneira, observa-se que a 

abordagem relacionada aos espaços públicos pode favorecer o trabalho de formação 

cidadã ao reconhecer a importância desses no fortalecimento e na manutenção da 

democracia. Tendo em vista o predomínio do uso dos livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro didático – PNLD nas escolas públicas do Brasil, o presente trabalho 

analisa como a temática relacionada ao espaço público está presente em cinco coleções 

de livros didáticos de Geografia para o Ensino Médio. 
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A PERCEPÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS A 

PARTIR DAS VIVÊNCIAS: UM ESTUDO DE CASO COM OS 

ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Aline da Silva Xavier 
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Resumo 

O presente trabalho buscou investigar como as vivências dos alunos podem contribuir 

para que a Geografia Escolar desenvolva neles uma percepção espacial reflexiva. A 

partir da falta de sentido e da distância entre a realidade dos alunos e os temas tratados 

na Geografia, verificou-se a necessidade de despertar nos estudantes o desejo de 

participar das aulas de maneira mais efetiva e, com base na aproximação destes 

elementos, dar início ao processo de reflexão acerca da realidade vivida. Como 

metodologia optou-se por promover um estudo de caso a partir da análise de atividades 

propostas aos alunos. A pesquisa destacou a relevância não apenas dos saberes do aluno, 

mas também do papel do professor como articulador das vivências e os temas da 

Geografia Escolar. Como resultado deste estudo foram observadas algumas percepções 

dos alunos em sua forma de tratar e refletir sobre a realidade a qual estão inseridos. 

Quanto à relevância deste estudo, a pesquisa visa beneficiar professores de Geografia 

que queiram se utilizar desta ferramenta como recurso, a fim de repensar sua prática a 

partir da perspectiva de considerar os saberes do aluno. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E OS CONTEXTOS DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO 

 

Priscylla Karoline de Menezes 
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Resumo 

O artigo teve como objetivo principal refletir a importância do Ensino de Geografia no 

processo de construção da Educação do Campo e sua luta por uma educação crítica e 

de valorização à cultura camponesa. Na metodologia, foram empregados procedimentos 

de estudos bibliográficos e análise documental, quando buscou-se analisar obras e 

documentos cujo objetivo principal fosse discutir o Ensino de Geografia e a Educação 

do Campo. Por fim, discute-se a importância de ensinar Geografia considerando os 

diferentes contextos em que se pode estar inserido. Os resultados desta pesquisa indicam 

que: a Geografia escolar é um importante instrumento para o fortalecimento da 

identidade e cultura dos povos que vivem no Campo; e ensinar Geografia, pensando os 

diferentes contextos em que está inserido, é se assumir como sujeito de uma reflexão 

permanente. 
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CORPOS E SEXUALIDADES NA DISCIPLINA PRÁTICA DE 

ENSINO E DIVERSIDADES NA UNIVERSIDADE FERDERAL DO 

TOCANTINS- CAMPUS PORTO NACIONAL 
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Resumo 

O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Pratica de Ensino e Diversidade 

do curso de Graduação em Geografia, a partir do Estágio de Docência como requisito 

obrigatório do Mestrado em Geografia na Universidade Federal do Tocantins. As 

atividades foram desenvolvidas em sala de aula, no período correspondente aos meses 

de março até julho de 2018, com o objetivo de analisar os saberes produzidos pelos 

alunos de Graduação em Geografia sobre Sexualidade, Corpo e suas múltiplas 

interfaces. Nesse contexto, optamos inicialmente por desenhos livres, onde o saber sobre 

sexualidade deveria ser produzido “individualmente” por cada aluno. Estas temáticas 

são emergentes e a Geografia deve colaborar com tais discussões enquanto formadores 

de professores. Entendemos que abordar tais temáticas é também um ato de auto re-

conhecimento e implica em desmistificar os tabus e preconceitos existentes consigo 

mesmo e, também, na relação com os outros. O desconhecimento e os tabus existentes 

tornaram-se evidentes e presentes quando, no decorrer das apresentações dos alunos, os 

saberes por eles produzidos sobre sexualidades e os corpos apresentavam-se permeados 

de sexismo e patologização, e a relação de ambos com a Geografia encontrava-se 

praticamente ausente. As temáticas foram escolhidas por entendermos que as 

sexualidades e os corpos fazem parte do cotidiano dos alunos e no convívio social de 

cada um e essa delicada relação de liberdade e repressão, seguido pela ausência de re-

conhecimento de si mesmo tem afetado diretamente os saberes e as políticas educacionais 

quando o assunto é sexualidades e corpo em todas as suas dimensões. 

 

Palavras-chave: Sexualidades, Corpo, Geografia. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR PARA O 

DESENVOVIMENTO DA APRENDIZAGEM 

 

Cristiane Cardozo da Silva 

crisjcsilva@hotmail.com1 

 

Resumo 

O ser humano é genuinamente social. Sua relação com o meio permite-lhe agregar 

valores, usos, costumes e aprendizagens, desenvolvendo-se como indivíduo, 

transformando-se em um sujeito ativo, transformador de realidades. A iniciar com a 

família, à medida que o homem se desenvolve de forma biológica, psicológica e social, 

seus laços interativos se expandem. Na escola, em contato com seus pares, constrói 

conhecimento, desenvolve habilidades, exercita sua autonomia, tornando-se 

protagonista de sua própria história e coadjuvante na vida daqueles que o cerca. Assim, 

em sentido amplo, objetivamos compreender a relação da criança com o espaço escolar 

no qual está inserida - isso possibilitará a adoção de métodos pedagógicos que estreitem 

os laços entre os sujeitos do processo educacional, tornando frutífera a relação ensino-

aprendizagem. Em sentido restrito, temos por finalidade compreender a relação entre a 

teoria da aprendizagem de Henri Wallon e a concepção geográfica de lugar segundo os 

postulados teóricos e a realidade educacional. Esta pesquisa ampara-se na análise 

bibliográfica a ser contextualizada, futuramente, à análise de dados em duas unidades 

escolares pertencentes ao sistema municipal de ensino de Dracena, Estado de São Paulo, 

com o intuito de buscar compreender se a afetividade nutrida pelo discente ao espaço 

escolar contribui para o desenvolvimento de sua aprendizagem.Convém ressaltar que 

esta pesquisa está em processo de elaboração. Neste momento serão apresentados o 

entendimento da literatura científica sobre o objeto deste estudo e nossa reflexão a partir 

dele. As amostras de dados serão apresentadas e contextualizadas em tempo futuro. 
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A LEI 11.645/2008 E O ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE 

DOS LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO MÉDIO 
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Resumo 

A apresentação analisa e compara três livros didáticos de geografia que foram aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e poderiam, a partir da demanda das escolas 

públicas, ser distribuídos para alunos do Ensino Médio de todo país a partir de 2018. Nesses 

livros, foram selecionados os capítulos ou os trechos que abordam o tema da população 

brasileira. Baseado na crítica documental e na revisão bibliográfica, esse material foi avaliado, 

com o objetivo de observar como temas relacionados à lei 11.645/2008 foram tratados, 

desenvolvidos ou negligenciados em cada um deles. A partir desse trabalho, foi possível observar 

que, não raro, a abordagem sobre a população negra e indígena, assim como sua importância 

em termos históricos e geográficos, é pontual e pouco cuidadosa, abrindo margem para 

interpretações equivocadas por parte dos alunos. Também é importante destacar que a presença 

das nações indígenas é ainda menor em relação à da população negra, o que compromete o 

efetivo cumprimento da legislação aprovada há dez anos. 
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A EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA PESPECTIVA DE TEMA 

TRANVERSAL DENTRO DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

Carolina Araujo Michielin 

carolinaa.michielin@gmail.com1 

Amábili Fraga  

amábilifragaa@gmail.com 

 

Resumo 

A presente pesquisa procura destacar a importância da temática Educação Sexual na 

Educação Básica, com recorte na Geografia escolar, a partir do uso do livro “Educação 

Sexual na sala de aula: Relações de gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial 

numa proposta de respeito às diferenças” da Prof. Dra. Jimena Furlani. Fundamentado 

nas Abordagens e Princípios abordados no livro, o artigo dialoga com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais sobre os temas transversais, e como estes devem e podem ser 

trabalhados em sala de aula, desde a infância até o ensino médio, atrelados à ciência 

geográfica. Ensinar e instruir sexualmente crianças e adolescentes contribui para uma 

“cultura educacional da prevenção” (FURLANI, 2011, p. 132). As questões sexuais e de 

gênero encontram-se explícitos em todas as esferas da vida atual, como nas mídias 

sociais, por exemplo, portanto esse debate deve ser introduzido nas escolas, numa visão 

de educação sexual e também que relacionem os estudos de gênero.  
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AS GEOTECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO DE 
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Resumo 

No ensino de Geografia muita atenção é dada a importância de se construir os conceitos 

geográficos e que estes tenham significado para os alunos no seu cotidiano. Entretanto, 

quando se trata de alunos surdos o processo de aprendizagem é diferente e exige um 

trabalho com variados recursos e permeado por dificuldades, isso porque na maioria das 

vezes sempre que se pensa na construção destes conceitos, se pensa em alunos ouvintes. 

Partindo desta premissa, a prática de ensino foi realiza com o objetivo de propiciar essa 

construção do conhecimento geográfico também para surdos. Sendo assim, a prática foi 

realizada com uma aluna surda em uma sala regular de primeiro ano do ensino médio 

em parceria com sua intérprete de Libras com a duração de dois meses. Para tanto, 

utilizou-se também como recurso o uso de Geotecnologias como o Google Earth Pro e 

uma imagem de satélite do município em que a prática foi realizada, o que forneceu uma 

rica base tanto para o desenvolvimento da aluna surda como para os alunos ouvintes. 
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OS IMIGRANTES COREANOS NA REMODELAÇÃO DO BAIRRO 

DO BOM RETIRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP: 

TRANSFORMAÇÕES, VIDA COMUNITÁRIA E 

TERRITORIALIZAÇÕES 
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Resumo 

O Brasil abriga aproximadamente 50 mil imigrantes coreanos e descendentes, sendo que 

a grande maioria desses está concentrada na cidade de São Paulo. Nesta pesquisa, a 

relação sociedade/espaço teve como sujeitos os imigrantes coreanos e sua 

territorialização no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. A análise priorizou as 

transformações do espaço urbano empreendidas pelos imigrantes ao longo de sua 

história; a vida comunitária que se desenvolveu nesse espaço, até o momento da 

pesquisa; e as ações que propiciaram a formação de territórios-rede por parte dos 

imigrantes.  A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica de livros e artigos 

acadêmicos que tratam da história do Bom Retiro e da presença coreana em São Paulo, 

além dos aportes teóricos sobre os processos de migração e de territorialização, que 

compreendem desde a “desterritorialização” da comunidade alóctone até a sua 

“reterritorialização” no novo ambiente. Observações em campo também foram 

realizadas, sendo que as transformações na paisagem e as relações atuais do bairro 

constam ao longo do texto. Concluída a pesquisa acadêmica, que além de coreanos 

também analisa migrações de japoneses e chineses para São Paulo, o novo desafio 

consistiu em estabelecer um diálogo com a prática de ensino em Geografia, de modo a 

utilizar os resultados obtidos na pesquisa para contribuir com o trabalho docente no 

desenvolvimento dos conceitos básicos da Geografia como espaço, lugar, território e 

região, além de temas como migrações internacionais, culturas orientais e identidades 

regionais no Ensino de Geografia. Tal continuidade foi pensada, considerando-se que 

ainda há pouca contribuição para discutir a presença coreana nos materiais didáticos, 
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apesar de possibilidades de trabalho com a temática serem sugeridas em propostas, 

diretrizes e orientações curriculares ou, atualmente, em bases comuns nacionais. 

 

Palavras-chave: Migração coreana; Cidade de São Paulo; Territorialidades. Ensino de 
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Resumo 

A construção de conhecimentos geográficos no ambiente escolar perpassa muitos 

desafios no modelo educacional da atualidade, e sua importância se mostra presente no 

crescimento da produção científica voltados a temática. O presente trabalho, busca 

relatar e discutir as experiências decorrentes do Estágio Curricular Supervisionado em 

Geografia I, na escola de ensino fundamental José Estanislau Façanha, em Fortaleza-

CE.  Esse estudo se baseia nas observações realizadas no espaço escolar e nas 

comunidades próximas, sobre o contexto social; as práticas culturais, desenvolvidas por 

protagonistas comunitários; o processo de ensino e aprendizagem; e metodologias 

espaciais de educação, que chamam a atenção para a ação do estágio e principalmente 

do estagiário, enquanto sujeito modificador de aspectos da realidade escolar. Na análise 

pretendida, buscou-se compreender como a escola discute com seu entorno, temas 

recorrentes e ligados a realidade social local. Por meio de questionários, entrevistas, 

atividades interdisciplinares, e participações em sala de aula, a vivência no estágio e a 

compreensão acerca desses fenômenos foi significativa e proveitosa. Através dessa 

pesquisa, percebeu-se que a escola possui muitas atividades voltadas as culturas de 

pertencimento, principalmente para que os estudantes compreendam sua realidade 

social, evidenciando assim, metodologias de trabalho diversas e que agregam no espaço 

escolar, bem como nas influências por parte dos cidadãos que residem próximos a escola. 

Essa relação de troca, suplementa e adiciona a discussão sobre a importância da 

interação escola x comunidade. Com isso, atestamos que o lugar de vida dos estudantes, 

como referencial de valorização de suas identidades, foi aprimorado e potencialmente 

discutido, revelando que a prática pedagógica gerou resultados contundentes. 

 

Palavras-chave: Geografia Escolar, Atividades Interdisciplinares, Pertencimento. 
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DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E INTERDIÇÕES: 

IMPLICAÇÕES DO COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS 

ENTRE ESCOLAS PÚBLICA E PRIVADANO INTERIOR DO 

PARANÁ 
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Resumo 

O presente trabalho consiste em um relato de um estudo de caso que objetivou 

compreender possíveis diferenças e desigualdades entre duas instituições de educação 

básica, partindo de um recorte especifico, no qual uma escola pública e um colégio 

particular ocupam o mesmo espaço físico, numa cidade do interior paranaense. A partir 

disto, busca-se compreender o fenômeno investigado desde a focalização da relação 

entre a origem socioespacial dos estudantes e o conjunto de experiências educativas 

ofertadas pelas instituições em que estão matriculados. Percebe-se na realidade 

investigada uma dificuldade de integração entre os sujeitos das diferentes escolas, o que 

parece ser um reflexo das representações partilhadas acerca de suas diferentes origens 

socioespaciais. Por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais, concluiu-se 

que a distinção das origens e das matrículas dos estudantes gera uma série de problemas 

a serem enfrentados, os quais são produzidos, especialmente, pela interdição de uso de 

determinados espaços e pelas especificidades de tratamento dispensadas aos alunos em 

diferentes situações vivenciadas no cotidiano escolar, produzindo uma territorialidade 

de exclusão na escola. 

 

Palavras-chave: Escolas, Exclusão, Origem. 
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ENSINO DA GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 

ESCOLAR: ESCASSEZ DE PESQUISAS E DEMANDAS EM 

PROFUSÃO 
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Resumo 

A inclusão escolar é uma demanda urgente para pensarmos uma sociedade mais justa e 

igualitária, baseada na participação de todos os alunos, sem exceções, na construção do 

conhecimento. Essa inclusão deve atender às diferenças sem discriminar ou separar os 

alunos em sala. Este tema ainda é pouco pesquisado na Geografia, os pesquisadores que 

tratam deste assunto costumam se debruçar sobre uma ou duas necessidades ou 

deficiências, produzindo técnicas e/ou materiais pedagógicos que atendam a um público 

específico, desconsiderando as demais necessidades. Nesta pesquisa analisaremos e 

quantificaremos as publicações voltadas à inclusão escolar em revistas de ensino de 

Geografia. Selecionamos as revistas com QualisCAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de A1 a B5 considerando as revistas que 

apresentassem os nomes ensino e Geografia no título. Foram selecionadas as revistas: 

Geografia, Ensino & Pesquisa (REGEP), PESQUISAR – Revista de Estudos e Pesquisas 

em Ensino de Geografia, Revista Ensino em Geografia e Revista de Geografia, Meio 

Ambiente e Ensino - GEOMA. Realizamos um levantamento dos artigos do eixo Ensino 

de Geografia que apresentavam a temática inclusão escolar em seus títulos ou palavras-

chave. O levantamento dos dados foi realizado a partir das publicações disponibilizadas 

nos sites das revistas selecionadas, considerando os últimos dez anos. Foram 

quantificados e analisados todos os artigos sobre a temática a fim de concluir o volume 

e as características das pesquisas publicadas a respeito do ensino da geografia na 

perspectiva da inclusão escolar. Assim pudemos verificar a escassez de pesquisas sobre 

a inclusão escolar no ensino de Geografia. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Educação Inclusiva, Formação de Professores. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo identificar e analisar o processo de identificação com o 

espaço vivido pelos alunos do Colégio Pedro II - Campus Niterói, não se prendendo 

somente à instituição mas sim aos locais de toda a cidade que fazem parte do cotidiano 

dos estudantes e contribuem na formação de social e individual de cada um. Para tanto, 

partiremos da seguinte questão: quais os diferentes perfis de alunos que estudam na 

instituição Pedro II e quais são as diferentes realidades sociais, geográficas e culturais 

existentes?Será apresentado  imagens dos mais diferentes lugares, sempre com a ideia 

de pertencimento ao espaço, e com isso podemos abordar diversas temáticas tais como 

Religião, Instituição de ensino, classes sociais, a história do espaço, fatores de atração 

ao espaço e pertencimento.Dentro disso, a partir das histórias que nos é contada através 

de fotografias, e principalmente, do olhar e das perspectivas dos discentes, pretendemos 

entender como nossas trajetórias nos constrói, e como a concomitância dessas linhas 

temporais materializadas no espaço formam uma geografia única e que pretendemos 

desenvolver em conjunto.   

 

Palavras-chave: saberes da sala de aula, lugares, espaço vivido 
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IDENTIDADE DOCENTE: DA FORMAÇÃO DO(A) 

PROFESSOR(A) ÀS SUAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 
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Resumo 

O presente trabalho surge do interesse em investigar o tema identidade, neste caso 

específico, a identidade docente. Tem origem em uma pesquisa em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, que 

busca na Geografia, em interface com estudos sobre a formação de professores, discutir 

a identidade dos profissionais que atuam na área de ensino a fim de compreender como 

esta se constitui e quais são os fatores que influenciam nesse complexo processo de 

construção identitária. A pesquisa, em fase inicial, se realiza com professores e 

professoras de uma escola pública de Ensino Fundamental, localizada na área urbana 

do município de Capão do Leão no Rio Grande do Sul. Dessa forma, tendo como 

referência SOUZA (2013), teremos a escola como o espaço social da pesquisa, 

entendendo este como aquele espaço produzido pela sociedade, identificado pelas 

relações sociais e por uma materialidade, mas não reduzido a ela. Compreendemos a 

identidade a partir de um sujeito pós-moderno, que não possui somente uma, mas várias 

identidades, que se encontram em um contínuo processo de construção a partir das 

experiências sociais cotidianas de cada sujeito. A identidade docente constrói-se, 

também, a partir do seu significado, dos seus valores, representações e vivências como 

profissional, bem como no seu lugar de formação. Nesse sentido, a pesquisa visa analisar 

como se dá esse processo de formação identitária, bem como quais fatores irão 

influenciar nesse complexo caminho no qual se constitui um professor ou professora. 

Para isso, buscamos HALL (1998), SOUZA (2013) e MARCELO (2009), por exemplo, 

para compreender conceitos básicos acerca da temática a fim de dar base para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, procurando atender aos questionamentos e anseios 

que dão origem a investigação. Para isso, nos utilizaremos da entrevista narrativa como 

método de coleta de dados no âmbito da pesquisa qualitativa, buscando compreender, 

nas trajetórias docentes e no contexto de uma escola específica, quais elementos são 

fundamentais no processo de construção da identidade profissional. Como resultados, 

neste momento, indicamos a necessidade de ampliação de estudos sobre a identidade dos 

professores de Geografia e sua vinculação com o local de trabalho, visto que a um 

                                                           
1 Produto de Dissertação de Mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Pelotas, o presente trabalho ganha corpo com o incentivo da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através da disponibilidade de bolsa. 
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aumento dos estudos sobre identidade, porém, não no que refere à área da Geografia e 

aos contextos de trabalho destes profissionais.  

 

Palavras-chave: Identidade, Formação de professores, Ensino, Espaço social. 
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UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS DA ESCOLA 

ESTADUAL AYRTON SENNA DA SILVA EM BOA VISTA-RR EM 

RELAÇÃO À IMIGRAÇÃO VENEZUELANA NO ESTADO 
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Resumo  

O presente artigo está direcionado em compreender a importância que o ensino de 

Geografia tem para os alunos da Escola Estadual Ayrton Senna com uma reflexão 

aprofundada referente aos fenômenos causados pela imigração venezuelana em 

Roraima, um dos conteúdos mais comentados atualmente no Estado. Durante a 

apresentação em sala de aula foi pautado para os discentes uma conscientização com o 

intuito de combater a xenofobia visando um relacionamento melhor entre o brasileiro e 

o venezuelano. Por fim, foi solicitado aos alunos a elaboração de um resumo com a 

perspectiva de cada um deles diante de toda essa situação, foi debatido ao longo da aula 

quais consequências e efeitos seriam causados no Estado de Roraima de acordo com o 

conteúdo relacionado a Geografia.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Imigração venezuelana, Práticas de ensino.  
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Resumo 

O seguinte trabalho nos remete a discussões acerca de como os professores de geografia 

abordam temáticas sobre o ensino de África para alunos da Educação Básica. Os debates 

durante as aulas de Organização do Espaço Mundial II na Faculdade de Formação de 

Professores-UERJ fomentaram a produção de um texto que possibilite aos docentes uma 

abordagem que rompa com imaginário colonial envolvendo os conteúdos sobre África. 

O trabalho tem como objetivo refletir sobre uma nova produção do currículo escolar, 

desconstrução de estigmas sobre o continente africano e valorização da cultura negra. 

Desta forma, o texto do ponto de vista metodológico é parte da produção conceitual-

reflexiva dos conteúdos e conceitos sobre como pensar o ensino de Geografia. Como 

resultado, a reflexão é que se precisa ainda de novos debates e ações para desenvolver 

nas escolas um pensamento decolonial promovendo a criticidade que o tema precisa para 

romper com o eurocentrismo.  

 

Palavras-chave: Currículo Escolar; Ensino de Geografia; Imaginário Colonial; Diáspora 
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A ÁFRICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA: ROMPENDO 

REPRESENTAÇÕES DE UMA “HISTÓRIA ÚNICA” EM UMA 

ESCOLA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS (RJ). 
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Resumo  

O presente trabalho busca registrar, publicizar e problematizar uma experiência 

pedagógica desenvolvida nas aulas de Geografia em uma turma de 90ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de Duque de Caxias (RJ). Referenciando-se na 

Lei nº 10.639/03, a autora relata uma abordagem pedagógica sobre o continente africano 

cujo objetivo era romper com a “História Única” atribuída a ele presente em narrativas 

veiculadas pela mídia e até mesmo pelos livros didáticos de Geografia. Ao longo da 

atividade em tela, foram utilizadas diferentes linguagens e recursos didáticos. O trabalho 

também retrata a importância e a urgência das Universidades contemplarem de outro 

olhar sobre a África na formação inicial e continuada para a conformação de uma 

Geografia antirracista e para a reeducação das relações étnico-raciais no cotidiano 

escolar. 

 

Palavras-chave: Continente africano; Desconstrução de estereótipos; Identidade étnico-

racial positiva.  
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Resumo 

Existem diversas obras acadêmicas na Geografia que permeiam a temática do espaço 

escolar, dos jovens e do ensino de Geografia, afim de melhor entender quem são esses 

sujeitos jovens que estão inseridos em diferentes contextos históricos e sociais que geram 

uma ampla diversidade de culturas juvenis dentro e fora da escola. Pensando o espaço 

escolar se torna necessário ressaltar que este é instituído por diferentes sujeitos, sendo 

eles, Professores, coordenadores escolares, funcionários e estudantes que vão se 

confrontar diariamente em torno de seus sentidos de escola e visões do outro, num campo 

de relações de poder. Embora tenhamos geógrafos/as preocupadas em entender e 

dialogar com a juventude, não é a Geografia a ciência que inicialmente aborda essa 

temática e se preocupa em delimitar o que é a juventude, mas sim os campos da 

Sociologia e Psicologia. No que tange à metodologia utilizada no desenvolvimento desse 

trabalho, pode-se dizer que três frentes foram utilizadas para que conseguíssemos 

alcançar os objetivos propostos, sendo elas, observação participante, questionários e 

entrevistas. Ao tratarmos da juventude na escola, cabem a nós as seguintes indagações: 

quem são esses jovens? O que buscam no espaço escolar? E como podemos contribuir 

para que a direção pedagógica e Professora encarem esses jovens como sujeitos sociais 

ativos e com histórias e desejos próprios, o que implica ampliar os canais de 

reconhecimento mútuo e comunicação, tal como trazemos na proposta original? Embora 

o aumento da preocupação com a temática juventude vem se destacando nos últimos 

anos, a escola ainda tem uma grande dificuldade em compreender quem são os jovens 

estudantes devido à sua grande heterogeneidade de experiências, contextos e culturas, 

pois cada vez mais este buscam por autonomia no movimento construção de sua 

identidade. Autonomia que nunca é total, uma vez que precisam negociar constantemente 

com um campo de possibilidades que têm diante de si, nos próprios contextos 

                                                           
1 Graduando em Geografia, UNESP, Presidente Prudente – SP, Pesquisa financiada pelo Projeto Núcleo de 
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socioespaciais nos quais estão inseridos. Dessa forma, procuramos entender como em 

uma escola da rede estadual de ensino, do município Presidente Prudente – SP, olha 

para os alunos. 

 

Palavras-chave: Espaço Escolar; Juventude; Ensino de Geografia; 
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Resumo 

Este artigo objetiva identificar as diferentes abordagens de questões etnicorracias, 

principalmente, sobre assuntos referentes ao continente africano, nos livros didáticos de 

geografia do nível fundamental, sendo estes um importante instrumento no processo de 

ensino e aprendizagem, responsável pela difusão de ideias e pensamentos. Os livros 

utilizados foram do 8° e 9° ano de coleções distintas e a análise se encaminhou a partir 

dos eixos: A representação da África no que se refere sua importância para o mundo; a 

abordagem da África inserida nas relações etnicorraciais de acordo com a Lei 

10.639/2003. Entende-se a geografia escolar com um grande potencial para tratar de 

forma mais positiva aspectos da história da África, contrariando uma propagação da 

construção historiográfica do continente baseada em uma visão de inferiorização do 

mesmo. Além disso, o artigo demonstra por meio do referencial teórico as discussões 

feitas por diferentes autores sobre a temática, confirmando os grandes equívocos que são 

propagados até hoje sobre as culturas afrodescendentes, mesmo com 15 anos da 

implementação da lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história da África e 

cultura afro-brasileira no currículo nacional. A partir da implementação da lei, a 

abordagem da história e cultura afro-brasileira é mais frequente nos conteúdos 

geográficos representados no livro didático, entretanto, observa-se que ainda há um 

longo caminho a percorrer para que a lei se efetive de fato no ambiente escolar, pois as 

representações da África ainda estão muito atreladas a uma visão negativa. Sendo um 

dos requisitos da lei representações positivas no que se refere à história dos 

afrodescendentes. Além disso, nota-se que assuntos como preconceito e discriminação 

racial ainda são pouco citados nos livros. A maior visibilidade desses temas 

                                                           
1 Estudante de Licenciatura em Geografia – IFPa campus Belém / 6° período. 

2 Estudante de Licenciatura em Geografia – IFPa campus Belém / 6° período. 

3 Estudante de Licenciatura em Geografia – IFPa campus Belém / 6° período. 
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possibilitaria a contribuição de uma sociedade mais justa e igualitária que é um dos 

objetivos da lei 10.639/03. 

 

Palavras-chave: ERER; África; livro didático. 
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Resumo 

O presente artigo tem como propósito relatar a prática realizada com os pibidianos de 

Geografia, que estão atuando em duas escolas públicas do município de Erechim, RS. O 

principal objetivo da prática é a abordagem do tema gênero de uma forma inteligível, 

transparente e sem tabus. Na revisão bibliográfica foi abordado questões relacionadas 

aos conceitos de gênero, poder e espaço. Estas se mostram importantes tendo em vista a 

prática feita com estudantes do Pibid. A atividade diz respeito a gênero e suas relações 

dentro da Geografia pretendendo uma abordagem equilibrada destes temas em sala de 

aula. Em relação à prática, essa se dá com uma turma de pessoas, sendo que todas essas 

ficam em uma fileira horizontal, essa prática já é conhecida como dinâmica dos 

privilégios, nesse caso elaboramos perguntas apenas relacionadas à gênero. Obtivemos 

como resultado final pibidianos homens à frente de todas as pibidianas mulheres, com 

isso conseguimos elaborar uma conclusão que harmonizasse os principais conceitos 

tratados neste artigo. 

 

Palavras-chave: Espaço geográfico. Iniciação à docência. Bibliografia Feminina. 
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GEOGRAFIA: UMA EXPERIÊNCIA COM O PIBID 

 

Lauro Felipe Queiroz Leal 

lauroqueiroz39@hotmail.com 

 

Resumo 

No âmbito educacional é necessário que os docentes estejam sempre reinventando-se e 

buscando a formação continuada para que possam ser capazes de pensar em práticas e 

metodologias que fujam do ensino tradicional, e é neste sentido que as oficinas 

pedagógicas tornam-se recursos oportunos. Neste interím, o presente artigo busca 

caracterizar a oficina pedagógica como uma forma de construir conhecimentos a partir 

da ação e reflexão e traz como relato a experiência da oficina de “construção de 

saberes” desenvolvida para tratar sobre o tema da cultura brasileira. A atividade foi 

realizada com 80 alunos do 9º ano em duas escolas da cidade de Erechim-RS, durante 

atividades do PIBID subprojeto Geografia. 

 

Palavras-chave: Ação e reflexão; construção coletiva; ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

O presente trabalho em andamento consiste numa primeira etapa da pesquisa sobre 

África e sociedades Africanas no âmbito do ensino de Geografia. Trata-se de uma 

pesquisa participante de caráter exploratório e qualitativo, resultante de observações 

referentes ao estágio docência na disciplina “Tópicos em Geografia Humana: Geografia 

da África” do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás – 

Campus Samambaia.  A construção deste trabalho se dá por meio de referenciais 

bibliográficos no âmbito dos estudos sobre currículo, relações raciais e Geografia da 

África, bem como a análise de ementas, planos de ensino e observações em sala de aula. 

Tomando como base as metodologias e inferências no decorrer da pesquisa até o 

presente momento, compreendemos que é necessário um maior acolhimento das pautas 

relacionadas à África e relações raciais na Geografia, rompendo dessa maneira com a 

percepção eurocêntrica/colonial que por vezes invisibiliza a temática das africanidades 

na ciência geográfica, ciência esta que apresenta inúmeras potencialidades de 

abordagens sobre a temática em questão.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Africanidades, Relações Raciais. 
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Resumo 

Captar a Geografia Escolar e suas relações com a interculturalidade requer a apreensão 

de movimentos múltiplos e coetâneos: históricos, curriculares e do chão da escola. 

Assim, articulamos três movimentos de grafias e metodologias: Movimento 1 - 

Colonialidade do poder e do saber: sobre a necessária virada à interculturalidade. 

Movimento 2 - A BNCC e as estratégias de manutenção e conservação das desigualdades 

funcionam como um mecanismo de inserção subalterna. Movimento 3 - Pensando o jogo 

da Identidade e da Diferença a partir do chão da escola. Como resultados apresentamos 

que a concepção da escola como lócus de produção do conhecimento e do currículo como 

território em disputa, fruto da negociação de atores internos e externos ao ambiente 

escolar, numa abordagem sócio-histórica, permitem desviar o olhar para práticas 

insurgentes de valorização das culturas negadas. Assim, consideramos que o chão de 

escola e a Geografia escolar podem operar para subverter os processos de 

homogeneização e subalternização social, ao constituírem espaços para a proliferação 

da diferença. 

 

Palavras-chave: Colonialidade do poder e do saber; Base Nacional Comum Curricular, 

Escola. 
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Resumo 

O presente artigo propõe a discursão da desnaturalização do preconceito étnico-racial 

por meio do pensamento geográfico. Assim, também, ponderar práticas educacionais 

atreladas as especificidades do objeto científico, se fundamentando na linha 

epistemológica da Geografia para com ela, combater o racismo com a finalidade de 

alcançar uma reflexão crítica da realidade, educação libertadora e a construção da 

cidadania. Destarte, se utilizando de metodologias dedutivas e referencial teórico para 

fundamentar a pesquisa. Inferindo assim, respostas para a problemática em questão, a 

exemplo de consciência étnico racial, reflexão crítica do espaço e transformação social. 
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Resumo 

No presente artigo tratamos a questão da desigualdade de gênero na escola, iniciando 

com uma abordagem teórica a respeito e seguindo com uma prática pedagógica (Oficina 

Geográfica) que teve por objetivo mostrar às crianças das séries do Ensino Fundamental 

que, estereótipos de gênero e as imposições sociais dos corpos atrapalham seu 

desenvolvimento enquanto ser humano individual, tanto quanto não interferem em suas 

respectivas personalidades. Tratamos a questão da educação feminista como uma saída 

para o fim dos ciclos de violência contra a mulher, de forma que professoras e 

professores trabalhem assiduamente tais questões em sala de aula, no dia a dia, assim 

como em atividades extras. Consideramos e tratamos o Espaço Escolar enquanto um 

subespaço geográfico produtor e reprodutor de desigualdades de gênero, portanto, um 

forte aliado também para a promoção de um futuro igualitário e menos violento para as 

mulheres. 

 

Palavras-chave: Espaço Escolar, Estereótipos de Gênero, Educação Feminista. 
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Resumo 

Desde o Iluminismo as mulheres foram relegadas ao acesso à ciência. Os pilares da 

ciência moderna foram calcados na supressão de como diria as geógrafas Janice Monk 

e Susan Hanson exclusão da “metade da humanidade”. A ciência como produto humano 

é socialmente produzido e, sendo assim, não há neutralidade na produção do 

conhecimento. A ciência moderna tal como conhecemos apresenta privilégios de sexo, 

raça, classe e sexualidade.  Pouco se discute sobre temas relacionados ao gênero. Na 

nossa sociedade ainda existem muitos tabus, quando surge o tema gênero ou sexualidade 

a discussão toma um sentido maniqueísta. No ambiente escolar isso tem acarretado 

inúmeras discussões, reflexo de um embate político, apoiado em convicções religiosas. 

O espaço escolar é constituído por praticas que também são convertidas em aprendizado. 

Ele se institui segundo o que Santos (1978) propõe como uma estrutura subordinada e 

subordinante.   Acreditamos ser imprescindível a discussão sobre gênero na escola e 

temos nos professores um potencial colaborador com essa discussão, entretanto, esses 

profissionais necessitam urgentemente de formação que contemple essa área de estudo. 

As universidades ainda não estão totalmente abertas para essa temática, pois pesquisas 

relacionadas ao gênero e sexualidades ainda sofrem opressão no meio acadêmico. Este 

trabalho tem por objetivo discutir sobre a temática de gênero e relatar uma experiência 

de docência com 18 alunos no 7º período do curso de Licenciatura em Geografia. É 

importante lembrar que em breve esses discentes estarão exercendo a profissão, eis que 

surge a questão: estão eles sendo preparados para o debate dessa temática? Os 

resultados dessa pesquisa trata-se de contato realizados com os discentes, para sabermos 

previamente o quê os sujeitos em evidência conheciam sobre o tema, e seus respectivos 

posicionamentos. Para posteriormente se delinear uma análise mais aprofundada sobre 

a temática em questão com a turma, nos encontros seguintes houve um maior 

aprofundamento em que houve discussões sobre a desigualdade de gênero em sala de 

aula, sobre identidade de gênero, e sobre espaços da Universidade Federal do Tocantins 

acerca desse debate. É salutar compreendermos que o discurso é um dispositivo de poder 

e que por meio dele excluímos uma parcela da sociedade. Não somos todos iguais, as 

nossas diferenças é o que nos singulariza e mantém a diversidade na sociedade.   A 

sociedade produz e se reproduz no espaço geográfico onde ocorrem as manifestações de 

diversidades culturais, o espaço escolar não foge a essa regra, sendo portando ainda 

hoje um espaço segregador e excludente das minorias. Cabe aos discentes repesarem as 
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suas atitudes frente a tais preconceitos, nas elaborações das aulas, nas dinâmicas 

utilizada em classe, nos debates no âmbito escolar dentre outras funções desenvolvida 

pelo mesmo, pois não conseguiremos mudar essa realidade de uma única vez, mas, aos 

poucos conseguiremos caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária.     

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Gênero; Discurso. 
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Resumo 

O presente trabalho busca apresentar uma nova forma de ensinar geografia e produzir 

ciência, numa perspectiva baseada nos conhecimentos tradicionais africanos. E, para 

além, poder contribuir academicamente no ensino da geografia da África, tendo em vista 

a lei 10.639 do ano de 2003, que torna o ensino da história, cultura e perspectivas afro-

brasileiras e africanas como obrigatórias em todas as escolas e disciplinas.   

Partindo desse conjunto de motivações, o trabalho busca relacionar a perspectiva afro, 

partindo especificamente da tradição yorubá e a correlacionando, de forma análoga, 

com o conteúdo de ensino das geociências, mais especificamente, o ciclo das rochas. 

Essa relação seria estabelecida por meio de conceitos e palavras da tradição que se 

equivalem analogicamente com o ciclo rochoso, permitindo, dessa forma, a construção 

de uma história linear das formações dos variados tipos de rochas e da formação e papéis 

de figuras da tradição yorubá.   
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Resumo:  

O texto se insere no âmbito dos estudos sobre livro didático, um artefato discursivo, 

produtor de narrativas, racionalidades e visões de mundo. O trabalho resulta de uma 

investigação realizada com obras didáticas de Geografia aprovadas no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD/edital 02/2015), destinadas aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Do ponto de vista metodológico, cabe destacar que em função da dispersão 

de dados acumulados na referida pesquisa, utilizamos como corpus analítico neste 

trabalho apenas informações retiradas da coleção Projeto Apoema, cujo o conteúdo nos 

interpela quanto ao tratamento dado aos povos do campo. Nessa perspectiva, a 

investigação moveu-se a partir das seguintes questões: De que modo os povos do campo 

aparecem no livro didático de Geografia? Quais narrativas imperam na abordagem dos 

conteúdos? Na análise empreendida, a pesquisa revelou a presença hegemônica da 

narrativa urbana, face ao “apagamento” dos povos dos campos nos livros didáticos de 

Geografia. Tal “ausência” manifestou-se de forma excludente, destrutiva e silenciosa, 

produzindo, de certa maneira, a “não-existência” desses povos. Isso posto, consideramos 

imprescindível a proposição de outras racionalidades e epistemologias nos livros 

didáticos, desta vez, partindo de narrativas que ampliem as experiências, bem como os 

quadros de realidade e incluam o mundo da vida dos povos do campo, que de acordo 

com a história tiveram suas espacialidades e faces negadas. 
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Resumo 

Nos últimos anos, tem aumentado o número de pesquisas sobre a história do ensino de 

geografia nas diferentes províncias brasileiras do século XIX com o intuito de se 

desvendar conteúdos, objetivos, professores, livros didáticos de cada localidade, cidade 

ou província (SANTOS 2004); (OLIVEIRA 2011); (MAIA, 2014). Dessa forma, a 

concepção, já clássica, de que o Colégio Pedro II padronizou o ensino secundário, e 

consequentemente, o ensino de geografia ao longo do Império por meio dos seus 

programas e livros didáticos, vem recebendo novas contribuições que tendem a mostrar 

as especificidades do ensino dessa disciplina.  Essa comunicação, resultante de minha 

pesquisa de doutorado, vem contribuir para tal debate apresentando a proliferação de 

colégios particulares com aulas de geografia na Cidade de São Paulo após a primeira 

metade do século XIX. Quem forma esses professores? Qual ensino de geografia fora 

proposto nesses colégios? Quais foram os livros utilizados? Qual era a geografia 

predominante na capital paulista? Para a composição da pesquisa utilizei os Relatórios 

de Instrução Pública emitidos pelo Inspetor Geral de Instrução Pública, Diogo de 

Mendonça Filho, localizados no Arquivo Público do Estado, e dos anúncios de colégios 

particulares publicados no periódico Correio Paulistano entre os anos de 1854 a 1866. 

Nesse trabalho, análises aprofundadas da aula de Geografia do Curso Anexo à 

Faculdade de Direito de São Paulo, com funcionamento na cidade desde 1834 e do 

Seminário Episcopal, fundado em 1854 ficaram de fora. Uma análise minuciosa dessas 

duas instituições extrapolaria as dimensões dessa comunicação. Assim, optamos por esse 

recorte para apresentar algumas instituições de ensino que começaram a funcionar na 

cidade de São Paulo após a Reforma Couto Ferraz em 1854. 
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Resumo 

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado defendida no ano de 2018 na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal Minas Gerais, cujo objetivo foi analisar a 

apropriação de duas importantes categorias do pensamento geográfico, Paisagem e 

Região, no meio escolar, por um recorte histórico que abrange as quatro últimas 

décadas. Para tanto, a pesquisa trás como fontes documentos oficiais formados por leis 

e proposições curriculares, livros didáticos e o relato de professores(as) que lecionaram 

Geografia durante diferentes momentos deste recorte histórico. A análise das fontes 

evidenciou que Paisagem e Região tiveram um grande avanço no âmbito curricular, 

adquirindo significado teórico e metodológico para a Geografia Escolar, isso já a partir 

de meados da década de 1980. Esse desenvolvimento acerca das categorias estudadas se 

vez refletir nos livros didáticos, o que aponta para uma estrita ligação entre os 

documentos oficiais e a sua produção. No entanto, em relação às práticas docentes 

analisadas, é notado que estas categorias ainda são utilizadas de forma tímida. 
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Resumo: 

A questão central é discutir em que medida o processo avaliativo de livros didáticos tem 

permitido avanços nos conteúdos que fazem parte do ensino e aprendizagem em 

geografia, de forma que esses contribuam para a formação cidadã. O trabalho é 

qualitativo de cunho bibliográfico pautado em pesquisas desenvolvidas pelas autoras e 

a partir de reflexões realizadas no grupo de pesquisa Ensino e Metodologias em 

Geografia e Ciências Sociais (UNIJUI); ainda, apoia-se em pesquisadores que discutem 

sobre a temática do livro didático em interlocução com o olhar de uma das autoras que 

atuou como avaliadora do PNLD. Para o movimento de discussão dividimos o texto em 

duas partes: na primeira abordamos as mudanças sofridas no processo de avaliação de 

livro didático ao longo do tempo; na segunda, discutimos especificamente acerca da 

avaliação do LD de Geografia, a partir do PNLD 2017 e PNLEM 2018 buscando trazer 

alguns apontamentos referentes à contribuição do livro didático para a formação cidadã.  
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Resumo 

Em 1934, com a fundação dos primeiros cursos universitários de Geografia no Brasil, 

surgiu a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) que tinha o objetivo de 

desenvolver e difundir pesquisas relacionadas à ciência geográfica no país. Contudo, ao 

longo da trajetória da AGB, ela não se limitou apenas a produção acadêmica, ela 

também forjou mudanças teóricos-metodológicas no saber escolar geográfico. Os 

Boletim Paulistas de Geografia foram utilizados como principais fontes documentais, por 

serem documentos que registraram e contribuíram para a circulação do pensamento da 

associação dos geógrafos. Será utilizado como referencial Ivor Goodson (2011), no que 

concerne seus estudos de caráter sócio-histórico da disciplina escolar e da história das 

associações científicas. A pesquisa não tem o propósito de realizar uma história 

memorialista ou/e internalista da AGB, mas fundamentalmente entender as suas 

interfaces com o saber escolar a partir das suas publicações oficiais. 
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1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Geografia Humana, na Universidade de São Paulo. 



 

112 
 

REVISTA DO ENSINO DA PARAÍBA (1932 -1934): O ENSINO 

ATIVO NA GEOGRAFIA ESCOLAR A PARTIR DA ABORDAGEM 

DE UM CENTRO DE INTERESSE 

 

Angélica Mara de Lima Dias 

angelica.mara2@gmail.com1 

Joseane Abílio de Sousa Ferreira 

joseaneabilio@hotmail.com2 

Maria Adailza Martins de Albuquerque 

dadamartins@ig.com.br3 

 

Resumo 

A Revista do Ensino da Paraíba foi um órgão oficial da imprensa educacional do estado 

que circulou entre os anos de 1932 a 1942. Em nossa pesquisa este período de circulação 

foi dividido em duas fases: a primeira de 1932-1934, marcada pelo movimento de 

renovação educacional (inspirado nas ideias da Escola Nova), e a segunda de 1936 – 

1942, marcada, com maior ênfase, pela política nacionalista empreendida pelo governo 

de Getúlio Vargas. Neste trabalho temos por objetivo analisar as propostas didáticas 

difundidas na Revista do Ensino da Paraíba destinadas a disciplina Geografia durante 

sua a primeira fase de circulação. Para analisar esse impresso pedagógico local, 

recorremos a André Chervel (1990) sobre a importância de pesquisas que prezem pelo 

estudo das disciplinas escolares e pela cultura escolar. Além deste autor, outros como 

Catani (1996); Albuquerque (2011) e Le Goff (2003) nos deram embasamento teórico 

sobre a temática tratada. Como procedimentos metodológicos, nos debruçamos na 

catalogação, análise e sistematização das informações colhidas a partir das fontes, ou 

seja, dos exemplares da referida Revista, e mais especificamente tratamos de 1 plano de 

aula intitulado Centro de Interesse. Como resultados, nossa pesquisa mostra quão férteis 

são os impressos pedagógicos para a compreensão para da Geografia escolar no 
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contexto educacional em que estão inseridas essas publicações, constituindo-se fontes 

privilegiadas para o campo. 

 

Palavras-chave: Impressos pedagógicos, Renovação educacional, Geografia escolar. 
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A INFLUÊNCIA DO NACIONALISMO E DE DELGADO DE 

CARVALHO NO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA, DO ENSINO 

SECUNDÁRIO DE 1935, PROPOSTO POR  MARIA CONCEIÇÃO 

VICENTE DE CARVALHO, PIERRE MONBEIG E AROLDO DE 

AZEVEDO 

João Luiz Cuani Junior 
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Resumo 

Este artigo traz um recorte de uma pesquisa vinculada a FAPESP, na qual busca-se 

discutir o currículo do ensino de Geografia proposto por Maria Conceição Vicente de 

Carvalho, Pierre Monbeig e Aroldo de Azevedo. Buscamos entender quais foram os 

fatores políticos e educacionais que influenciaram os conteúdos e as metodologias para 

o ensino de Geografia nos anos de 1930. No contexto do final do século XVIII e início do 

século XIX entre as necessidades do Estado estava consolidar um Estado-Nação, a partir 

do sentimento de pertencimento do território nacional. No campo do ensino de Geografia 

buscava-se combater os ensinamentos de uma Geografia tradicional com caráter 

mnemotécnico onde deveria ser deixado de lado os ensinamentos puramente destinados 

a memorização, portanto, divulgavam-se as premissas de uma “Geografia moderna” 

onde os alunos deveriam se sentir contagiados pelo espírito geográfico. Neste sentido, o 

currículo pensado por Maria Conceição Vicente de Carvalho, Pierre Monbeig e Aroldo 

de Azevedo pretendia perpetuar essa nova concepção de Geografia. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Geografia e nacionalismo, Divisão regional. 
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GEOGRAFIA ESCOLAR CEARENSE:  

ENTRE O SABER, O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A 

DOCÊNCIA 

  

Eluziane Gonzaga Mendes 

eluziane.mendes@ifce.edu.br1 

 

Resumo 

 A Geografia escolar cearense apresenta longa trajetória, com origens no saber e 

conhecimento científico, produzido pelos intelectuais do Instituto Histórico, Geográfico 

e Antropológico do Ceará e posteriormente, pelo desenvolvimento dos currículos 

escolares e a institucionalização da instrução pública. Essa pesquisa foi desenvolvida no 

Doutorado em Educação (UFC). Teve por período histórico inicial o ano de 1887, 

momento da instalação do Instituto do Ceará, onde se buscou a origem do saber 

científico, delimitando-se com o surgimento do primeiro curso superior de formação de 

professores, datado de 1947, resultando na produção do saber docente. Das evidências 

periféricas da historiografia cearense foram sendo reconstruídas a estrutura e dinâmica 

da formação do saber geográfico local. O trabalho de investigação baseou-se, em 

registros de arquivos públicos e privados, documentos oficiais, bibliotecas, obras raras, 

leituras de dissertações e teses e, sobretudo, das Revistas do Instituto Histórico, 

Geográfico e Antropológico do Ceará, permitindo acesso aos escritos que compunham o 

passado da Geografia. Tecer a trajetória do saber geográfico no Ceará foi uma 

oportunidade de desvelamento dessa ciência, bem como enfatizar sua importância 

científica na História da educação brasileira. 
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RELAÇÃO SUJEITOS E ESPAÇO: RECURSOS, 

INFRAESTRUTURA ESCOLAR E A INFLUÊNCIA NO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA 
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Resumo 

Este trabalho compõe os resultados adquiridos durante atividade de pesquisa, 

simultânea e realizada no contexto do Estágio Supervisionado I, do curso de Geografia, 

cujo objetivo foi investigar e discutir a relação entre as condições de infraestrutura e 

espaço escolar com ensino-aprendizagem de geografia. Tendo em vista que a qualidade 

do ensino está ligada também às condições do espaço em que alunos e professores estão 

inseridos, a então pesquisa teve o intuito de levantar e compreender do que seria um 

ambiente ideal para o ensino-aprendizagem de geografia, bem como uma visão geral das 

relações espaço e ensino presentes na escola Estadual Dr. Antônio Batista do 

Nascimento, localizada no município de Piedade do Rio Grande – Minas Gerais. A 

metodologia consistiu na observação, no levantamento empírico e na coleta de dados 

através de entrevista e aplicação de questionários. Através dos resultados foi possível 

observar a interação que os professores possuem com a escola e com os recursos 

disponíveis. Segundo os professores entrevistados, os recursos multimídia (66,6%), assim 

como o ambiente de sala de vídeo (83,3%) são altamente solicitados na escola. Apesar 

disso, o uso da sala de aula (91,6%) e o recurso quadro e giz (91,6%) constituem espaço 

e recursos mais utilizados no ensino, na escola que apresenta, também, problemas de 

manutenção e necessidade de reforma na edificação. Esses aspectos interferem de 

maneira negativa nos resultados do ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Geografia escolar, infraestrutura, ensino-aprendizagem. 

 

  

                                                           
1 Graduanda em Geografia licenciatura pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Pesquisa 

Científica realizada conjuntamente com Estágio Supervisionado I, sob orientação da Profa. Dra. Carla 

Juscélia de Oliveira Souza, docente do Departamento de Geociências (DEGEO).   



 

117 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTOGRAFIA ESCOLAR E O 

DESENVOLVIMENTO DA GEOGRAFIA ESCOLAR NO PERÍODO 

DA ESCOLA NOVA (1930-1943) 
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo contextualizar e discutir os arcabouços históricos, 

sociais e culturais que envolveram a constituição da Geografia no ensino secundário a 

partir da cartografia escolar de obras de Delgado de Carvalho enquanto representação 

e linguagem simbólica da identidade da disciplina na escola. Por meio de pesquisa 

documental e bibliográfica, os indícios mostraram que os mapas presentes nas obras de 

Delgado são pautados dialeticamente pelo “positivismo educacional” e pela 

“modernização conservadora” enquanto materialidade simbólica da disciplina. 

      

Palavras-Chave: Cartografia Escolar, História da Geografia Escolar, Delgado de 

Carvalho, Escola Nova. 
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O CAMPO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

(1930-1960) E O DUALISMO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Felipe Janini Bonfante 
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Resumo 

A educação no Estado de São Paulo, ao longo de sua história, passou por diversas 

reorganizações, cada qual refletia seu contexto histórico, e não escapava do ideário 

vigente. De 1930 a 1960 destacam-se as reformas Francisco Campos, a constituição de 

1937 e a reforma Capanema. Neste ínterim criou-se a Universidade de São Paulo e 

iniciou-se, em nível superior, a formação de professores, para a área de humanidades. 

Outrora a formação de professores para o ensino secundário era quase inexistente, os 

professores oriundos dos primeiros cursos da USP vieram a suprir esse déficit. O 

presente artigo tem como objetivo, a partir da história do ensino de Geografia, 

apresentar os resultados parciais da pesquisa “Orientações metodológicas destinadas 

aos professores de Geografia para o ensino secundário da escola paulista (1934-1960)”. 

Visando a apresentar o contexto socioeconômico da época, as reformas que foram postas 

em prática, bem como suas intenções, mostramos um panorama do campo de trabalho 

desses primeiros docentes, principalmente o dualismo que tomou conta do ensino 

secundário após a famigerada Reforma Capanema.  
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GEOGRAFIA E LITERATURA: EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 
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ali_geo1@yahoo.com.br1 

 

Resumo 

A presente pesquisa buscou inserir a literatura nas aulas de geografia, como um recurso 

didático no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, teve como preocupação central, 

aproximar a geografia e a literatura no ensino-aprendizagem dos conteúdos e temas 

geográficos para os anos iniciais. Especificamente, apresentar a literatura como 

ferramenta para o ensino de geografia a estudantes de Pedagogia, dentro de uma 

abordagem teórica e prática e, desenvolver sequências metodológicas para o ensino de 

geografia com livros de literatura infantil. Metodologicamente, a pesquisa organizou-se 

a partir da abordagem teórica sobre o tema; da apresentação do projeto “Mala de 

Leitura”, da realização de atividades didáticas em que a turma for dividida em grupos, 

cada grupo escolheu 05 livros infantis, que compuseram a mala de leitura de cada grupo. 

Após a escolha das obras, indicaram os aspectos geográficos encontrados nas obras e 

demais temas que poderiam ser trabalhados com a obra, apresentando um plano de aula 

de geografia para um dos livros selecionados. Dos livros escolhidos, selecionaram 01 

para a apresentação lúdica, por meio de teatro de fantoches e/ou “dedoches”. Por fim, 

os acadêmicos foram estimulados a escrever sobre a experiência obtida com a realização 

das atividades propostas, inter-relacionando geografia e literatura.  
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MAPEANDO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ester Silva de Azevedo 
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Resumo 

Este trabalho se propõe a observar a compreensão espacial que as crianças possuem na 

faixa etária entre 4 e 6 anos, analisar seus mapas mentais, conversar sobre a importância 

dos mapas e da cartografia na vida cotidiana, observar em suas falas e ações o que elas 

exploram e entendem sobre o espaço e suas dimensões de modo perceptivo e 

representativo, segundo a análise de Jean Piaget sobre a construção do espaço na 

criança. Estando amplamente aliados ao contexto escolar, envolvendo atividades, 

brincadeiras, ludicidade e explorando o imaginativo dos alunos 

 

Palavras-chave: Cartografia Escolar; Educação Infantil; Pensamento Espacial; Fases do 
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NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Tatiane Vieira Alves 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo principal fomentar as discussões sobre a 

problemática que envolve a aplicação do conteúdo geográfico pelos professores que 

trabalham na educação básica, considerando a necessidade de se trabalhar com novas 

metodologias que tornem a Geografia uma disciplina convidativa, tanto para os 

professores quanto para os educandos. Para assegurar a consecução do ressaltado 

objetivo, o trabalho referencia-se no texto de LIGÜERA sobre os problemas 

metodológicos no ensino de Geografia, e também em experiências dos licenciandos de 

geografia, decorrente das suas primeiras experiências nos estágios supervisionados que 

por sua vez constituem unidades curriculares obrigatórias do mencionado curso da 

Universidade Federal de Sergipe. Após as primeiras semanas de atividade em turma da 

educação básica que integra a rede estadual de ensino, e ainda considerando todo o 

planejamento prévio e as conversas com a equipe pedagógica da escola, foi possível 

perceber, e também instigante, a ausência de motivação dos educandos em relação ao 

conteúdo desenvolvido pelos professores nas/das aulas de geografia. Sendo ressaltado 

ainda que esses estágios ocorrem justamente no 5°ano do ensino fundamental, quando 

as atividade educacionais são realizados por professores que tem em sua maioria como 

formação principal a pedagogia, além da fragilidade dos recursos didáticos, que em boa 

parte não atendem as necessidades de aprendizagem dos estudantes e quase sempre se 

distancia da sua própria realizados, reservando ao educador a necessidade de selecionar 

novas maneiras de apresentar o conteúdo geográfico de tão forma, que a geografia não 

continue a ser uma disciplina meramente decorativa, e passe a compor o cotidiano dos 

estudantes, podendo os mesmos associá-la a qualquer fato do seu cotidiano. Assim sendo, 

torna-se extremamente importante a construção de uma geografia que valoriza o vivido 

pelos educandos. 
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A ARTE DE MAPEAR O MUNDO NA INFÂNCIA: EXPLORANDO 

O GÊNERO TEXTUAL MAPA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Resumo 

O propósito deste estudo concentrou-se em investigar as representações da localidade 

produzidas por 52 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola da rede 

pública do município de Rio Claro, São Paulo, Brasil. Na perspectiva metodológica da 

pesquisa participante e observação de indícios, elaborou-se uma discussão a respeito do 

ensino da Geografia e da Cartografia escolar no âmbito do processo indissociável dos 

conceitos de alfabetização e do letramento. As atividades realizadas (leitura de histórias 

infantis, observação atenta do atlas do município de Rio Claro e um passeio pedagógico) 

possibilitaram, em grande parte, produções escritas pertinentes aos gêneros textuais 

propostos e domínios discursivos condizentes com a modalidade de escrita formal da 

idade e da série a que se refere. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e compreender a repercussão das fake 

news nas aulas de Geografia na Educação Básica e como o professor dessa disciplina 

da contribui com o processo de desmistificação e ressignificação de fake news no 

contexto da sala de aula. A partir de então, surgiu o interesse em se investigar como se 

constrói o pensamento prévio em torno do tema e quais pensamentos e informações são 

apresentados pelos alunos, partindo do princípio de que todos nós ocupamos e 

construímos um espaço no âmbito epistemológico. O trabalho apresenta em sua 

metodologia - uma pesquisa básica; qualitativa; exploratória; descritiva e explicativa. A 

atividade prática foi realizada com 92 alunos da rede pública estadual do município de São João 

del Rei.  
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Resumo 

O ato de ensinar pressupõe um pensamento teórico e metodológico que é manifesto na escolha e 

organização da proposta pedagógica e as pesquisas sobre o ensino de Geografia na infância 

sinalizam que é preciso refletir sobre as possibilidades de construção de noções e conceitos 

geográficos tomando como referência a ludicidade em sala de aula. Assim, fruto das discussões 

e práticas vinculadas ao grupo de pesquisa Núcleo de Ensino de Geografia e Didática (NEGED), 

esse trabalho propõe discutir as relações entre a Geografia da infância e a ludicidade como 

possibilidade didático-pedagógica desde os anos iniciais, para a construção de conceitos 

geográficos e dinamização do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de um trabalho de 

cunho exploratório, recorrendo-se a autores que apresentam questões relacionadas à ludicidade 

e infância, como Martins (2006), Chalita (2015) e à construção dos conceitos, a exemplo de 

Bachelard (1991; 1996) e Castellar (2011), os quais buscam articular as habilidades cognitivas 

e sociais para a compreensão da realidade, bem como percepções referentes a um curso de 

formação de professores, direcionado ao Ensino de Geografia nos anos iniciais. A partir das 

análises da diversidade de pensamento sobre a construção do conhecimento, destacamos a 

necessidade de repensar a dimensão e complexidade das práticas pedagógicas, tomando o 
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contexto como principal instrumento a ser problematizado e a ludicidade como caminho a ser 

trilhado. Compreendemos que a ludicidade se constitui com o “sair da rotina”, processo que 

pode ser desenvolvido através de jogos, brincadeiras, contação de histórias através de fantoches, 

dentre outros. 

Palavras-chave: Geografia da Infância, Ludicidade, Conceitos e/ou expressões 

geográficos (as). 
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Resumo 

O presente texto é fruto das experiências e pesquisas acadêmicas da autora e tem o 

objetivo de demonstrar teoricamente e com alguns exemplos a importância de atividades 

que desenvolvam a consciência das crianças sobre paisagens sonoras nas práticas 

pedagógicas da educação infantil. Para isso, é realizado um diálogo entre a teoria 

histórico-cultural, geografia da infância e o conceito de paisagem sonora de Murray 

Schafer.  A partir das experiências e dos estudos acadêmicos desenvolvidos, foi possível 

perceber que ao tomar consciência das sonoridades a qual estão inseridas, as crianças 

apropriam-se de elementos de sua realidade, de seu território e sua relação com estes. 
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Resumo 

Este artigo tem como propósito demonstrar a importância das práticas formativas e suas 

diferentes estratégias de ensino para professores pedagogos que atuam no primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. A formação profissional foi organizada visando 

promover os conteúdos ligados ao tempo, clima e estações do ano, baseados na pesquisa-

ação e na epistemologia da prática. Através do auxílio de dispositivos didáticos, tais 

como planetário de madeira e de história em quadrinhos, pôde-se vislumbrar o 

aprimoramento docente, concretizado pela discussão e elaboração de estratégias de 

ensino a serem aplicadas aos alunos do 3°, 4° e 5° anos do Ensino Fundamental I. Após 

a formação, concluímos que as atividades contribuíram para a fortalecimento do 

conhecimento geográfico nos anos iniciais, possibilitando a socialização de experiências 

e saberes necessários para a qualificação do ato educativo. 
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CIDADANIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O 

DIREITO À CIDADE 
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Resumo 

O artigo em questão aborda sobre o direito à cidade na educação de jovens e adultos. O 

trabalho tem como propósito refletir sobre as possibilidades que a Geografia oferece ao 

processo de educação de jovens e adultos trabalhadores/as, por meio de uma constelação 

de conceitos geográficos, revelados pelo contexto de vida de seus educandos. Por fim, 

destaca a pertinência e a relevância da valorização de suas histórias de vida para o 

processo de afirmação e constituição da cidadania participativa que se dá por meio da 

luta pelo direito à cidade. 
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Resumo 

O presente trabalho consiste em um relato de um estudo de caso que objetivou 

compreender possíveis diferenças e desigualdades entre duas instituições de educação 

básica, partindo de um recorte especifico, no qual uma escola pública e um colégio 

particular ocupam o mesmo espaço físico, numa cidade do interior paranaense. A partir 

disto, busca-se compreender o fenômeno investigado desde a focalização da relação 

entre a origem socioespacial dos estudantes e o conjunto de experiências educativas 

ofertadas pelas instituições em que estão matriculados. Percebe-se na realidade 

investigada uma dificuldade de integração entre os sujeitos das diferentes escolas, o que 

parece ser um reflexo das representações partilhadas acerca de suas diferentes origens 

socioespaciais. Por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais, concluiu-se 

que a distinção das origens e das matrículas dos estudantes gera uma série de problemas 

a serem enfrentados, os quais são produzidos, especialmente, pela interdição de uso de 

determinados espaços e pelas especificidades de tratamento dispensadas aos alunos em 

diferentes situações vivenciadas no cotidiano escolar, produzindo uma territorialidade 

de exclusão na escola. 
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Resumo 

Este trabalho se propõe a avançar no debate formativo sobre o potencial do trabalho de 

campo no ensino de geografia. O lócus da pesquisa teve sua origem nas experiências das 

propostas de estágios supervisionados. A partir de grupos de trabalhos, realizados por 

estudantes em formação, se realizou a escolha do lugar, pelo lugar de vivência dos alunos 

do ensino fundamental, segundo segmento, do Colégio Estadual Irineu Marinho, 

localizado no bairro do Centenário, Duque de Caxias, RJ. Tendo como metodologia, a 

busca de um olhar geográfico, que pudesse desvelar e descobrir possíveis potenciais do 

lugar, desenvolvemos o trabalho de campo, para o ensino da disciplina de Geografia, de 

forma ampliada a uma geografia crítica da cidade-lugar-território. O trabalho foi 

realizado no período de dois semestres e envolveu estudantes em formação no curso de 

geografia, incluindo esta pesquisadora sob orientação.  Propusemos-nos a pensar os 

lugares e suas geografias, e que estas podem ser usadas para um ensino de geografia 

escolar mais encarnado e potente em sua inscrição social. O lugar de vivência dos alunos 

pode ter potencial para tornar o ensino-aprendizagem de geografia mais significativa, 

acessível e contextualizada, para os estudantes. O Bairro de Lagoinha é uma localidade 

do bairro do Centenário, Duque de Caxias, RJ, que assim se denomina, porque nele 

existia uma lagoa. Segundo os relatos de campo, de moradores, as crianças tomavam 

banho e se divertiam. O Morro da Torre fica próximo da Lagoinha, nesse lugar é possível 

ter uma visão de toda Bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, RJ. Atualmente, dada 

a atual urbanização, a lagoa não existe, e no lugar, a prefeitura fez uma praça. 

Entretanto, é possível identificar sua formação geomorfológica. Nessa direção, os 

conceitos de Lugar (NEVES, 2010), Paisagem (NEVES, 2010), Espaço (SANTOS, 2012) 

e Região (Região Metropolitana do Rio de Janeiro), foram nossos nortes nesse estudo, 

assim como os temas: Relevo, Ilhas de Calor, Bacia Hidrográfica,Urbanização e 

Localização. Nesse contexto, objetivamos referendar o trabalho de campo em si e por si, 

guardas suas metodologias que o encaminhem para um educar do olhar (GUEDIN & 

FRANCO, 2008), um sentido de ver a geografia no lugar de vivência dos seus, sejam eles 

estudantes, professores, moradores, conduzindo-os a um lugar de vivência dos 

conteúdos, conceitos e temas geográficos. Enfim, conduzindo-os à vida. 
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Resumo  

O modo de vida rural é parte da cultura do povo brasileiro. Os tipos de cultivos, preparos 

de alimentos, nomenclaturas diferenciadas de plantas e animais. Contudo, uma prática 

comum herdada da cultura camponesa refere-se ao preparo de medicamentos à base de 

plantas medicinais nativas e cultivadas. Desse modo, propõe-se o estudo dos 

medicamentos naturais feitos a partir de plantas por alunos do Ensino Fundamental. E a 

compreensão da migração como elemento que contribui para a diversidade cultural. Tais 

conhecimentos são difusos na sociedade devido a constante troca de informações em 

função da necessidade de tratamentos de saúde domésticos, seja por causa da ausência do 

poder público ou por que se considera a medicina tradicional mais eficiente. Assim, este 

estudo pretende analisar as influências do etnoconhecimento camponês no modo de vida 

urbano, principalmente quanto ao uso de medicamentos produzidos a partir de plantas 

nativas e cultivadas, as informações serão produzidas a partir de trabalhos de campo com 

entrevistas sob a perspectiva da pesquisa participante na qual os estudantes poderão 

apreender a realidade como pesquisadores e sujeitos da situação social estudada. 
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Resumo 

Este artigo é oriundo de um trabalho de conclusão de curso de Geografia – Licenciatura 

numa modalidade de monografia. Logo, a pesquisa objetivou-se em analisar as 

concepções teórico-metodológicas do componente físico-natural clima nos livros 

didáticos de Geografia dos Anos Iniciais. Porém, para este artigo foi realizado um 

recorte do objeto de estudo, sendo determinado um único livro didático. O livro para 

análise faz parte do Projeto Buriti da disciplina de Geografia utilizado pela turma de 

5°ano da escola localizada na região Norte no município de Goiânia – GO. Logo, o livro 

para a presente pesquisa faz parte da seleção dos livros didáticos avaliados pelo PNLD. 

Foi realizado também uma revisão bibliográfica sobre Ensino de Geografia, Anos 

Iniciais, Componentes físico-naturais, Componente físico-natural Clima e as orientações 

curriculares sobre essas perspectivas de estudo.  
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Resumo 

Narrar sobre si, é contar suas experiências, suas vivências e poder se autocriticar. Nesse 

trabalho apresento as experiências do Estágio Supervisionado em Geografia no Ensino 

Fundamental II, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de 

Ciências Humanas, Campus V. Utilizo do método narrativo para apresentar meu trilhar 

no estágio, com um olhar crítico para o Estágio Supervisionado, a contribuição que este 

traz para a formação docente do licenciando, que precisará ensinar uma Geografia 

renovada. O objetivo desse trabalho é refletir a cerca da regência formal de classe, no 

período do Estágio Supervisionado em Geografia Ensino Fundamental II, a fim de 

apresentar considerações pertinentes sobre a prática educativa do estágio para a 

formação de futuros profissionais educadores. Assim, com os resultados obtidos no 

estágio, apresento reflexões e questionamentos sobre o ser docente, o ensino de 

Geografia que queremos e uma percepção que podemos contribuir para a formação de 

um mundo melhor. 
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Resumo 

A escola tem papel importante na formação cidadã, formação esta que é de extrema 

importância para a interpretação da realidade social. Nos anos iniciais do ensino 

fundamental, quando a criança vivência o seu primeiro contato com a escola, esta tem a 

função de mediar o seu processo de alfabetização. Todavia, muitas vezes esse processo 

fica limitado ao controle de técnicas de escrita e leitura, mas a alfabetização vai muito 

além desta tarefa. É nessa fase que se aprende a ter uma leitura do mundo e seus 

elementos, bem como compreender seu papel na sociedade. Segundo Callai (2005) é 

preciso buscar caminhos para se ensinar Geografia nos anos iniciais, e essa busca deve 

estar centrada no pressuposto básico de que, para além da leitura da palavra, é 

fundamental que a criança consiga fazer a leitura do mundo. Este trabalho expõe uma 

prática educativa, aonde através de desenhos, crianças do segundo ano do ensino 

fundamental representaram sua cidade caracterizando o espaço onde vivem conforme a 

sua perspectiva. Desse modo é possível analisar as potencialidades da Geografia nos 

anos iniciais considerando que estas crianças são seres que produzem sua espacialidade, 

lembrando-se da importância de instigar estas crianças a fazerem sua própria leitura de 

mundo.  
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Resumo 

Este ensaio, trata da relação dialógica entre a Geografia e a Cartografia no Ensino 

Escolar. Temos ouvido relatos de alunos da graduação em Geografia, que nos municípios 

em que moram, professores sem formação ensinam Geografia.  Ora, como fica, então, a 

construção do conhecimento cartográfico nas salas de aula desses sujeitos? O que os 

jovens aprendem nas aulas de Geografia? Como método, optamos pela Complexidade, 

pois pensamos neste momento ser a Complexidade capaz de gerar (in)satisfação, um 

estado de busca e, por oferecer novos modos de perceber os desafios da educação 

contemporânea. Neste diálogo certeza/incerteza, é que estamos ancorando a pesquisa, 

dialogizando o Ensino Superior com o Ensino Fundamental, pois, para poder dialogar 

com a realidade que é complexa, parece ser mais prudente pensarmos de maneira 

dialógica. Como objetivo, estamos estudando a construção do conhecimento da 

Cartografia na formação do professor de Geografia e as suas implicações no ensino 

escolar. Assim, estamos identificando a dialógica da construção do conhecimento da 

Geografia e da Cartografia, para indicarmos provisoriamente como poderá ser a auto-

organização espontânea; como resultado de uma organização acompanhada de ordem, 

ou de desordem, seguida de reorganizações. Portanto, será possível estabelecer dúvidas 

constantes e certezas provisórias sobre a construção do conhecimento cartográfico no 

ambiente formador de professores de Geografia e no ambiente escolar, como também 

das contribuições da Epistemologia Genética para esta compreensão. Deste modo, este 

trabalho, busca a interface entre a Geografia, a Educação, a Epistemologia Genética 
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num caminho que nos atrevemos a chamar de Epistemologia Complexa. Estas ciências 

parecem sustentar temporariamente a nossa inquietação. 
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Resumo 

Neste artigo abordaremos sobre a importância da cartografia e como o ensino dessa 

ciência tem ocorrido em escolas pública de ensino básico. Para tanto foram 

desenvolvidos o seguinte procedimento: realização e análise de entrevista em duas 

escolas do município de Salvador- BA, elucidando qual os principais dilemas vividos no 

ensino aprendizagem dessa ciência em sala. Ao longo deste trabalho realizamos um 

breve histórico de como a cartografia se constituiu como ciência e a sua importância, 

logo em seguida trataremos sobre o ensino da cartografia escolar, sua relevância para 

a geografia, as deficiências na formação dos professores, além de ideias de estudiosos 

de como deve ser feito o uso dessa ciência. 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo investigar o processo de alfabetização cartográfica em 

sala de aula inclusiva, uma análise feita na Escola Classe 18 de Taguatinga Norte. Trata-

se do ensino de cartografia nos anos iniciais, em que leva em consideração espaço vivido, 

percebido e concebido do aluno, orientação espacial, a linguagem cartográfica, 

representação e a confecção de mapas. Utilizou-se como recurso didático metodológico 

o jogo “Caça tesouro” que compreende os objetivos da alfabetização cartográfica e da 

inclusão, logo depois do jogo foi realizado a confecção de mapas pelos alunos a partir 

do espaço percebido, ou seja, o caminho que eles realizaram durante a procura do 

tesouro na escola. A metodologia tem caráter qualitativo, com observações sistêmicas e 

asistemicas, compreendendo um relatório feito pela educadora social voluntario. E 

empregada (ainda) uma revisão bibliográfica de autores que tratam da inclusão e da 

alfabetização cartográfica: Castrogiovanni (2010); Almeida e Passini (2013), Breda 

(2018), Mantoan (2003) e Ferreira (2005). Conclui-se que a inclusão de alunos 

deficientes e a alfabetização cartográfica é uma realidade nas salas inclusivas no ensino 

regular. Dessa forma uma metodologia adequada e adaptada, através de um ensino 

adequado com recursos e o apoio da equipe escolar é possível uma aprendizagem 

significativa por parte dos alunos sendo capazes de ler e confeccionar mapas a partir do 

espaço vivido, percebido e concebido. 

 

Palavras-chave: alfabetização cartográfica; inclusão; ensino. 

  



 

142 
 

A PRESENÇA DA CARTOGRAFIA COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO SEGUNDO 

SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA DIAGNOSE 

 

Ronaldo Goulart Duarte 

duarte.rg@gmail.com1 

 

Resumo 

Este trabalho é parte de uma pesquisa maior envolvendo a Cartografia Escolar e o 

Pensamento Espacial. Junto com um Teste de Aptidão do Pensamento Espacial, 

aplicamos um questionário a 268 alunos do nono ano do ensino fundamental em seis 

escolas fluminenses, com perfil social e acadêmico bastante diferenciado, sendo uma 

instituição privada de  classe média alta, uma escola estadual ligada à uma universidade 

pública de excelência, três escolas da rede municipal do Rio de Janeiro e uma escola da 

rede municipal de Duque de Caxias. As perguntas, todas objetivas, giravam em torno da 

frequência de uso, por parte dos professores, de recursos didáticos da Cartografia nos 

formatos digital e analógico, envolvendo tanto o contexto geral de utilização desses 

instrumentais quanto o seu uso pedagógico. A partir das respostas, fizemos uma análise 

dos significados expressos pelos alunos das diferentes instituições e apresentamos 

algumas inferências e preocupações referentes ao lugar da Cartografia Escolar nas 

práticas docentes dos profissionais envolvidos com a Educação Geográfica. 
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Resumo 

Conhecimento, ato concebido pela cognição que se utiliza das várias faculdades 

mentais captadas pelos cinco sentidos, se correlaciona intimamente com processo 

educacional, principalmente quando etimologicamente educar significa “guiar para fora”, 

permitindo desenvolver habilidades para a vida em sociedade. Na educação geográfica, 

há o reforço, em que espera uma das perspectivas é um estudante ativo, compreendendo 

os conceitos científicos e que consiga ampliá-los, refletindo e utilizando como estratégias 

de resolução de problemas para o cotidiano. Para isso, utiliza-se de diversas linguagens, 

como a espacial e das representações cartográficas. Contudo, necessita-se do domínio 

da/para representação espacial dos fenômenos geográficos. Porém em recentes pesquisas, 

observou-se uma preocupação com o ensino da cartografia, diante as dificuldades do 

professor em ensinar diversos conteúdos. Nesse sentido, esse artigo traz uma abordagem 

sobre o aprendizado com base na psicologia comportamental e da neurociência, podendo 

contribuir na explicação do fracasso e sucesso em ensinar e aprender alguns conteúdos de 

cartografia. Ao final apresenta-se que a confecção de recursos didático cartográficos se 

utilizando de metodologias ativas e construtivista, permitem trabalhar a teoria e prática 

de forma conjunta, gerando questionamentos e auxiliando no aprendizado tanto do 

estudante como do professor.  
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Resumo 

O presente texto, partindo de uma abordagem metodológica qualitativa, e com uso da 

técnica de Grupo Focal (aplicado em uma escola estadual no Município de Campina 

Grande-PB, no nordeste do Brasil) para coleta de informações, objetiva apresentar 

reflexões e considerações acerca do uso da Cartografia Tátil (CT) como recurso de 

ensino para estudantes com Deficiência Visual em salas comuns regulares do Ensino 

Básico. Dentro desse objetivo principal destacamos como a CT é apresentada em um 

contexto acadêmico e escolar por meio de considerações conceituais, e em seguida 

correlacionamos esse campo do conhecimento com a Geografia. Estruturalmente 

apresentamos o texto dividido em cinco seções/subtítulos: duas teóricas conceituais, uma 

de apresentação metodológica, uma de apresentação dos resultados obtidos, e uma 

última que contém as considerações finais, além das referências de aporte teórico. 

Inicialmente destacamos que a Cartografia Tátil surge como derivação das técnicas 

cartográficas, voltada principalmente para o público que apresenta limitação visual, e 

nesse sentido a entendemos como uma Ciência que é capaz de transmitir uma informação 

e propiciar a construção de conhecimento, principalmente para aqueles que apresentam 

limitação no uso da visão, mas que não se destina apenas ao uso desses sujeitos. A mesma 

possibilita o acesso à informação geográfica e dos processos de representação, análise 

e interpretação de informações espaciais. O viés da utilização deste recurso de ensino 

pauta-se no seu uso na mediação dos conhecimentos geográficos em turmas 

consideradas inclusivas, sendo estas as que apresentam alunos com alguma limitação 

cotidiana de vida e na aprendizagem de ordem sensorial e/ou motriz (que pode ser 

chamada de deficiência). Justificamos a importância de tal abordagem no âmbito de 

pesquisas relacionadas com o eixo do evento pertinente ao Ensino, Formação e 

Profissionalização da Geografia por acreditar que a temática da inclusão deve ser 

esmiuçada cada vez mais por todas as Ciências do Conhecimento que estão presentes na 

Educação Básica e no Ensino Superior. A Geografia, Ciência do conhecimento que se 

faz presente nas instituições escolares enquanto disciplina, destaca-se potencialmente 

nas condições recursais-metodológicas no fomento de tal reflexão, e um pequeno viés 

                                                           
1 Professor substituto de Geografia do Instituto Federal de Goiás e Doutorando no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. Trabalho produto de pesquisas relacionadas 

às investigações pertinentes a elaboração de dissertação de Mestrado. 
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dessa possibilidade de difundir conhecimentos espaciais, de direito e acesso de todos, é 

apresentada nesse texto fruto de pesquisa concluída. Como resultado, descrevemos as 

limitações e avanços no uso da Cartografia Tátil como ferramenta de ensino nas aulas 

de Geografia, e consideramos a mesma capaz de difundir conhecimento geográfico em 

turmas inclusivas. Mas, alertamos para entendimento de que esse recurso não resolve 

todos os problemas no tocante à mediação desse conhecimento, pois existem inúmeros 

problemas a serem resolvidos a esse respeito, e isto abre caminho para o avanço das 

pesquisas sobre esta temática. O que podemos mensurar e afirmar com exatidão é que 

bem mais que um recurso didático de ensino, a Cartografia tátil, aliada ou não a outros 

recursos (como o uso da sonoridade), apresenta-se como uma ferramenta de facilitação, 

de inclusão, de suporte para a abertura de horizontes na construção de conhecimento 

geográfico e formação cidadã. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Educação Especial, Linguagem Cartográfica. 
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Resumo 

A Cartografia Social tem sido bastante utilizada por viabilizar a participação de grupos 

sociais na construção de mapas, permitindo o reconhecimento das experiências pessoais 

no processo, afirmando assim, os aspectos de interesse de um determinado grupo, 

mostrando-se capaz de representar a opinião e as especificidades consideradas como 

importantes pelos mesmos. Durante o processo de formação em Geografia, as práticas 

de extensão demonstram grande relevância, não só enquanto processo formativo dos 

discentes, mas também como um retorno para a sociedade. Com isso, o Programa de 

Educação Tutorial Geografia UFC realizou uma oficina de cartografia social em uma 

escola localizada no município de Quixeré-CE. A atividade possui sua fundamentação 

na Cartografia Social e buscou, por meio de procedimentos didáticos sobre a cartografia 

e da elaboração de um mapa afetivo, revelar como o espaço escolar é captado pela 

subjetividade do corpo estudantil.  A escolha pela Cartografia Social se dá devido à 

facilidade que a mesma traz para a compreensão do espaço vivido pelos alunos 

diariamente, seja no trajeto para a escola, o bairro onde vivem, ou até mesmo o próprio 

espaço escolar. Os resultados da intervenção geraram um mapa afetivo da escola, 

indicando aproximação dos alunos em relação aos diversos ambientes da escola, 

contribuindo não só para uma reflexão sobre o espaço vivido, mas também como método 

facilitador na compreensão da cartografia, conteúdo este que, muitas vezes não é 

abordado nas escolas com a devida importância. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Cartografia Social; Mapas Afetivos. 
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DISCUSSÕES DO LIVRO EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 
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Resumo 

O artigo destacou a temática paisagem presente no livro didático, Expedições 

geográficas, 6º Ano adotado pela escola EMTI Joaquim Francisco de Sousa Filho, 

localizada no Bairro Presidente Kennedy, Fortaleza-CE  através de relato de vivência, 

representado em produção textual associado a desenhos, proposto em uma atividade de 

férias, ou seja, no mês de julho em que muito dos discentes viajam para o interior 

cearense. Esta atividade teve como objetivo fazer leitura geográfica da paisagem por 

meio de observação, análise e descrição atrelada às aulas, e com o retorno das mesmas, 

as experiências seriam relatadas aos colegas. Neste caso, possibilitou ainda a construção 

do ensino geográfico configurado em um contexto holístico, dinâmico e social nutrida 

por uma didática e prática metodológica condizente com ensino/aprendizagem proposto 

na atualidade, isto é, dinâmico e envolvente com sentido, significado e reflexão para os 

discentes. 

 

Palavras-chave: Geografia, livro didático, desenho. 
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Resumo 

O presente artigo é o resultado de reflexões e experiências adquiridas ao estabelecermos 

um diálogo com os professores indígenas sobre o ensino de Geografia no Curso de 

Formação de Professores Indígenas da Universidade Federal do Amazonas. O curso tem 

dez anos, e é resultado de reivindicações dos movimentos indígenas que traziam como 

pauta, uma formação pedagógica que fosse holística, mas que também respeitasse a 

diversidade étnica e a pluralidade dos povos indígenas, mais particularmente, dos 

professores indígenas. A Geografia no projeto pedagógico do curso está representada 

em quatro componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais e um deles 

é a Alfabetização Cartográfica. Aqui, descreveremos a experiência de trabalhar este 

componente em uma turma de professores do Alto Rio Negro, que foi realizada no 

município de São Gabriel da Cachoeira (AM). Essa turma reúne professores de doze 

diferentes etnias, portanto, uma turma multiétnica. Isto posto nós fizemos algumas 

interrogações: Que geografia ensinar? Que geografia interessa aos professores 

indígenas? Que geografia eles sabem? Numa prática dialógica, concluímos que era 

preciso adentrar ao mundo vivido de cada um dos professores e compreendemos que este 

mundo vivido, traduzia-se nas categorias lugar, paisagem e territorialidades. Assim 

elegemos o lugar como categoria a ser pensada, não apenas como localização, mas como 

lugar de existência, de práticas e habilidades espaciais aprendidas no cotidiano. Como 

estávamos trabalhando no sentido de trazer ao conhecimento dos professores a 

linguagem cartográfica, consideramos os mapas mentais como importante recurso para 

                                                           
1 Docente do Curso de Formação de Professores Indígenas da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Amazonas. 
2 Docente do Curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas e colaboradora no Curso de 

Formação de Professores Indígenas (FACED/UFAM) 
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promover a alfabetização cartográfica dos professores indígenas e orientá-los na 

elaboração de metodologias de ensino de uma Geografia/Cartografia para trabalhar nas 

escolas indígenas de suas aldeias. Os professores entenderam a lógica da representação 

cartográfica através da produção de seus mapas mentais, abrindo-se para a orientação 

de que existe uma linguagem técnica, científica de representar o espaço. Para além da 

linguagem sistemática, os professores representaram seus lugares tal como eles se 

apresentam, com paisagens visíveis e invisíveis, com representação das cheias e das 

vazantes, com seus mistérios. A experiência nos mostrou que os mapas mentais, possuem 

uma potencialidade como linguagem para uma alfabetização cartográfica de diferentes 

grupos e etnias. 

 

Palavras-chave: alfabetização cartográfica, lugar, educação indígena. 
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CARTOGRAFIA TÁTIL: UM OLHAR PARA PRÁTICAS DE 

ENSINO VOLTADAS PARA DEFICIENTES VISUAIS 
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Resumo 

Este artigo tem como finalidade contextualizar o aprimoramento de habilidades 

desenvolvidas em sala de aula, trabalhando juntamente com a inclusão de pessoas com 

deficiência visual e baixa visão. Onde o docente trabalhe a questão da acessibilidade e 

conhecimento das pessoas com necessidades especiais torna-se uma exigência de 

respeito aos direitos humanos. Diante deste trabalho, buscamos apresentar o processo 

de produção e adaptação de material didático, baseado na linguagem tátil voltada para 

uma compreensão aprofundada do contexto cartográfico. Onde mostramos passo a passo 

de um projeto de rosa dos ventos em alto e baixo relevo a partir de diferentes texturas, 

através de materiais com baixo custo e assim ter uma melhor acessibilidade. Temos como 

objetivo inicial a construção e aplicação da linguagem tátil l, contribuindo com o 

aprendizado geográfico para todos os alunos sem exceção, mostrando que simples 

adaptações no material didático possibilita o aprendizado de diversos conteúdos, 

tornando o docente mediador do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Cartografia; Educação; Deficiência Visual. 
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Resumo 

Uma das perguntas que escutamos na sala de aula é: Se a Terra é esférica, como se 

tornou plana, desenhada em um mapa?  Na Educação Geográfica, um dos aliados para 

compreensão da relação da sociedade com a natureza é através da representação 

espacial dos dados e fenômenos geográficos. Porém, há pesquisas que relatam sobre a 

dificuldade de professores em ensinar Cartografia, na qual uma das dificuldades está em 

não saber como levar o conhecimento aprendido na educação superior para a educação 

básica, de forma que os estudantes possam compreender os temas da Geografia 

transformados em ponto, linha e área, ora em desenhos, cores, tonalidades, etc. Neste 

sentido, apresentamos neste artigo uma prática didática lúdica e divertida de como 

transformar um balão de festa com papel machê, em um globo terrestre com formato 

esférico e posteriormente em um planisfério. Esse artigo demonstra uma prática que pode 

ser realizada na sala de aula, com a construção do recurso pelos próprios alunos, 

utilizando materiais de baixo custo, despertando a curiosidade, criatividade e otimizando 

o aprendizado para melhor compreender os temas geográficos trabalhados numa esfera 

e depois planificados, com apoio de vários mapas do Atlas Geográfico.  

 

Palavras-chave: Forma da Terra, Projeção Cartográfica, Cartografia Escolar. 
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Resumo   

Os recursos didáticos vão desde livros com ilustrações 2D até os  3D, em que a 

tridimensionalidade é capaz de dar a noção não só de profundidade, mas de outras 

sensações ao tocar, e instigar a ver o que tem atrás, por baixo, uma coisa que nos 

recursos 2D não tem como fazer. O artigo visa apresentar o bloco-diagrama como 

recursos didático que não somente mostra, mas descreve, instiga o estudante e serve 

como oportunidade de descrição das ações do tempo impressas nas feições deixadas, 

tanto no relevo, como na litologia. Aziz Ab´Saber dizia que a paisagem é um conjunto de 

alterações, sejam elas naturais ou humanas ou ambas, que se moldam no espaço e no 

tempo. Tendo isto, os blocos-diagramas serão apresentados de forma a trabalhar não 

somente as feições, mas os processos que por eles foram impressos. E que por meio da 

confecção possam ser explicados e expostos aos estudantes o meio em que eles estão 

inseridos, como também contexto do todo, permitindo fazer leituras e compreensão de 

uma boa convivência com a natureza. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, Geomorfologia, Topografia. 
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Resumo 

O presente trabalho visa apresentar uma das práticas alternativas para a alfabetização 

cartográfica nos anos iniciais do ensino fundamental da Educação Básica. Tais práticas 

se dão por meio da aplicação de jogos didáticos, mais especificamente da criação do 

Tabuleiro Mágico - jogo elaborado para locais amplos, visando maior interação dos 

alunos através de habilidades que se busca desenvolver a partir de noções de 

lateralidade.  Tal atividade possibilita que os professores dos anos iniciais estimulem a 

curiosidade e a capacidade de compreensão de conhecimentos geográficos necessários 

não apenas para a continuidade do ensino, mas para a vida ativa do aluno. 

Palavras-chave: alfabetização cartográfica; jogo educativo; ensino fundamental. 
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Resumo 

A alfabetização cartográfica tem como objetivo auxiliar os discentes do ensino básico no 

desenvolvimento das noções espaciais. Nesse sentido, a cartografia tem o papel de 

representar, através de sua linguagem, os fenômenos que ocorrem no espaço, permitindo 

sua leitura, análise e compreensão das relações que ele possui. Nessa pesquisa será 

trabalhado o conceito de escala e proporção, pois, são os conceitos que os alunos mais 

possuem dificuldade, devido ao seu grau de abstração. Dessa forma, tem-se como 

objetivo analisar como os estudantes do 6º ano do ensino fundamental compreendem os 

conceitos de escala e proporção. Como metodologia de pesquisa foi desenvolvido uma 

atividade com dois exercícios sobre esses conceitos. Os resultados mostram que os 

alunos possuem dificuldade em compreender e identificar esses conceitos. Desta forma, 

reafirma a importância do trabalho da alfabetização cartográfica nos anos iniciais.  

 

Palavras-chave: Cartografia; Conceitos cartográficos; Escala e Proporção. 
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Resumo 

Considerando que ainda é possível perceber que na escola muitos alunos (talvez até 

professores) não conseguem reconhecer e identificar o que vem a ser de fato uma aula 

de Geografia, confundindo, muitas vezes, com outras ciências, busca-se investigar se as 

aulas expositivas de Geografia ministradas pelos professores na educação básica 

constituem-se de fato geográficas, possibilitando uma efetiva aprendizagem geográfica? 

Objetivando-se de forma geral compreender quais são os elementos e contextos que 

constituem e identificam uma aula expositiva de Geografia no Ensino Médio na 

perspectiva da construção do pensamento geográfico. De forma específica busca-se 

compreender o que constitui a identidade da Geografia enquanto ciência disciplinar na 

educação básica; identificar e analisar como a linguagem cartográfica é utilizada nas 

aulas de Geografia do Ensino Médio, tendo a perspectiva de compreender se ela é 

mediadora para a constituição do pensamento espacial e desenvolvimento do 

pensamento geográfico. Para a realização da pesquisa foi realizada inicialmente 

pesquisa bibliográfica e em seguida a pesquisa de campo, a qual ocorreu através da 

seleção dos sujeitos a serem pesquisados, a técnica utilizada foi a observação das aulas 

que ocorreu acompanhada de um roteiro de observação semiestruturado e, por fim, 

realizou-se a análise e interpretação dos dados coletados. Percebeu-se que é necessário 

haver uma ressignificação da identidade da aula expositiva de Geografia, considerando 

a presença dos elementos que encaminhem para o desenvolvimento do pensamento 

geográfico. Observou-se ainda que a presença da linguagem cartográfica deve ser mais 

bem utilizada, no que se refere a leitura e interpretação da simbologia e seus significados 

aliados aos conhecimentos geográficos. Por fim, evidencia-se a relevância da 

continuidade da presente pesquisa objetivando definir quais elementos constituem a 

identidade da aula expositiva de geografia, considerando que a presença da linguagem 

cartográfica aliada ao discurso geográfico possa contribuir nesse processo alcançando 

ao final o pensamento geográfico, o qual poderá tornar o aluno mais consciente na 

leitura de mundo em seu cotidiano.    

Palavras-chave: Aula expositiva; Linguagem Cartográfica; Pensamento Geográfico. 
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Resumo 

Os mapas sempre foram fonte de informação e forma de poder desde as grandes 

navegações e cada vez mais ela tem se tornando importante para a sociedade. Em muitos 

casos, é possível perceber que os(as) alunos(as) não conseguem compreender a 

importância da cartografia, além de possuírem dificuldades para ler mapas. Desta 

forma, esta pesquisa tem como objetivo apresentar a importância da cartografia para o 

desenvolvimento cognitivo de alunos do Ensino Médio visando a compreensão do espaço 

geográfico. Buscou-se desta forma, fazer um breve histórico sobre conhecimento 

cartográfico e depois relacionar a cartografia com o ensino de Geografia por meio de 

práticas educativas. 24 alunos(as) da Escola Nossa Senhora Aparecida, escola privada, 

localizada na cidade de Três Rios - RJ, responderam ao questionário referente à leitura 

cartográfica e pôde-se concluir que o ensino da leitura cartográfica deve ser priorizada 

também no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Leitura cartográfica, Ensino de Geografia, Práticas educativas. 
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Resumo 

Ao longo de meu primeiro trabalhando como professor de geografia para o quarto ano 

do ensino fundamental, vários assuntos que até então eu não havia conhecido no âmbito 

da Universidade estavam ali postos no meu cotidiano escolar. O que elas entendiam e 

como elas enxergavam o espaço geográfico? A partir das experiências em sala de aula, 

das percepções do entorno escolar e das relações que os alunos me traziam nas aulas, 

decidi buscar entender quais eram suas visões relacionadas à segurança na cidade 

através de alguns trabalhos realizados ao longo do ano, que puderam esmiuçar inúmeras 

visões de mundo e espacializações a partir de experiências das crianças. Ao entender 

que o medo estava presente no imaginário e na representação de cidades feita pelos 

alunos, encerro o artigo demonstrando como ele é fator fundamental para compreender 

como os estudantes enxergam a cidade. 

 

Palavras-chave: Geografia da Infância, Ensino de Geografia, Medo. 
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Resumo 

O presente artigo parte das discussões a respeito da educação inclusiva no Brasil - que 

vêm ganhando maior destaque socialmente e em estudos acadêmicos nas últimas décadas 

- abrindo espaço para promover de fato um ensino voltado para a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Deste modo, os 

sistemas educacionais devem investir em ações que possibilitem o acesso e a 

permanência destes alunos na escola, tanto em termos educativos, com adaptações de 

conteúdos e materiais didáticos, quanto em termos sociais. Neste contexto, este trabalho 

relata os resultados obtidos no projeto de Iniciação Científica (PIBIC- 2016/2017) 

intitulado “O Ensino de Cartografia para Pessoas com Deficiência Visual”. O enfoque 

desta pesquisa foi o desenvolvimento e aplicação de materiais didáticos táteis voltados 

para o ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual (cegas ou com baixa 

visão), a fim de promover um melhor processo de ensino-aprendizagem destas pessoas, 

que necessitam de materiais adaptados para compreender melhor conteúdos espaciais. 

A abordagem metodológica foi respaldada por uma perspectiva qualitativa, centrada nas 

pessoas com deficiência visual. Como resultado do trabalho apresenta-se a análise da 

aplicação dos materiais táteis para o ensino de Geografia, no Centro-Dia de Referência 

para Pessoas com Deficiência do município de Rio Claro-SP. 

 

Palavras-chave: Educação Geográfica, Material cartográfico Tátil, Adaptação de 

materiais. 

  

                                                           
1 Graduada em Geografia – UNESP (campus Rio Claro/SP), este artigo é baseado na pesquisa de Iniciação 
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tendo como órgão financiador o CNPq, sem o qual não seria possível ter realizado este trabalho. 
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O CAMINHO GUARANI NO PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA 

DO PERI COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DO SABER 

GEOGRÁFICO 
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Resumo  

O seguinte texto descreve os processos realizados pelo projeto de pesquisa “Experiências 

educativas da paisagem: uma cartografia do Parque Municipal da Lagoa do Peri” em 

Florianópolis, Santa Catarina. Este projeto tem como intuito analisar os potenciais 

naturais e culturais existentes no Parque Municipal da Lagoa do Peri (PMLP), além de 

educar o olhar dos estudantes e frequentadores do Parque aos aspectos naturais e 

culturais por meio da elaboração de materiais didático-pedagógicos.   

 

Palavras-chave: Parque Municipal da Lagoa do Peri, Olhar geográfico;  

Material didático-pedagógico. 
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Resumo 

O presente trabalho busca ampliar as possibilidades da tradicional cartografia escolar, 

por meio de oficinas de produção de mapas da cidade de Florianópolis- SC. O conceito 

de mapa atribuído em sala de aula está atrelado a um caráter essencialmente 

informacional. Por vezes, acabam se tornando meros recursos de espacialização das 

percepções da realidade de quem os produz: engenheiros cartógrafos, técnicos e agentes 

de órgãos públicos. A oficina realizada com a turma do sétimo ano da Escola Básica 

Municipal Dilma Lúcia dos Santos, buscou mapear a cidade a partir daquilo que os 

alunos conheciam sobre a mesma. Foi utilizado como base um mapa mudo, apenas com 

os traçados do contorno do município, onde os alunos puderam confeccionar seus mapas 

e uma produção textual utilizando diferentes linguagens na representação espacial. O 

trabalho teve como objetivo identificar o que os alunos conheciam e consideravam 

importante na representação de sua cidade. Apoiamos nosso trabalho nas ideias de 

Freire e na importância de conhecer o espaço vivido dos alunos.  

 

Palavras-chave: Representação Espacial, Cartografias da Cidade. 

  

                                                           
1 Esse trabalho foi escrito com os primeiros resultados da pesquisa de mestrado de Marina Silva, vinculada 
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CAPES.  
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Resumo 

Sabendo-se que todos vivemos em condição de igualdade, o presente trabalho vem com 

a proposta de tratar casos de inclusão em sala de aula a partir do desenvolvimento de 

novas técnicas didáticas. Para a compreensão deste tema sugerimos um tipo de olhar 

que transponha a deficiência visual e qualquer tipo de impedimento físico. “A Geografia 

enquanto ciência tem como objeto de estudo o espaço geográfico” (SELBACH, 2010, p. 

32),  e assim possui a capacidade, em sua forma de ensino, de se encontrar um leque de 

possibilidades e opções  para se ministrar aulas em que o conteúdo possa ser aplicado 

para crianças com inclusão, fazendo com que a ciência torne-se inclusiva. A cartografia 

é o maior exemplo dentro dos saberes geográficos, abrindo uma sequência de 

alternativas para se ensinar a linguagem cartográfica e outros temas como localização, 

relevo etc. para deficientes visuais. Dessa forma a sugestão de adequação das práticas 

pedagógicas a fim de incluir todos os alunos é uma necessidade urgente e é por isto que 

este projeto propõe novos recursos didáticos que possam satisfazer essa necessidade, 

incluindo não só os alunos com necessidades especiais nas aulas que seriam 

direcionadas a aqueles que não possuem laudos, mas também incluindo aqueles que não 

possuem deficiência no mundo dessas crianças com limitações. 

 

Palavras-chave: Geografia, inclusão, didática. 
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A ABORDAGEM DA CARTOGRAFIA E O DESENVOLVIMENTO 

DAS PERCEPÇÕES ESPACIAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
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Resumo 

À Geografia Escolar cabe o papel não somente de formar sujeitos críticos e de postura 

reflexiva diante a realidade em que vivem, mas também de dar a dimensão e a 

possibilidade de um raciocínio espacial para compreender o mundo em sua 

multiplicidade de sentidos. Faz-se importante, portanto, que a prática docente 

proporcione a construção de habilidades junto ao aluno a fim de que se haja um alcance 

do que propõe a educação geográfica. Neste sentido, a Cartografia revela sua 

essencialidade no processo de ensino/aprendizagem como linguagem, possibilitando por 

meio de diversos tipos de representação a expressão visual da espacialidade. A pesquisa, 

que se constitui como resultado preliminar do Programa de Iniciação Científica da 

Universidade de Brasília, objetiva fazer uma análise sobre a abordagem da Cartografia 

nos anos finais do Ensino Fundamental e o desenvolvimento das percepções espaciais, 

por meio da análise de desenhos elaborados por alunos, destacando o papel da 

linguagem cartográfica nesse processo. 

 

Palavras-chave: linguagem cartográfica, espacialidade, representações. 
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Resumo 

Este artigo resulta da análise de implementação de estratégia didática lúdica para 

motivar estudantes da Educação Básica a se interessarem pelas aulas de geografia e a 

aprenderem com elas. A pesquisa foi realizada com três turmas de oitavos anos do Ensino 

Fundamental de uma escola pública localizada no Distrito Federal, na periferia de 

Brasília. A estratégia didática, que consistia em transformar uma bola de brinquedo em 

uma representação do globo terrestre, foi realizada ao longo de um bimestre durante as 

aulas de Geografia. As etapas da atividade consistiram em: cada grupo de estudantes 

inserir, na bola, o sistema de coordenadas geográficas; a partir desse referencial, 

proceder à inserção dos continentes; por fim, apresentar o trabalho à turma, a partir de 

questões feitas pela professora. As falas realizadas na ocasião da apresentação e um 

questionário aplicado aos estudantes forneceram informações empíricas que foram aqui 

analisadas qualitativamente, na perspectiva do pensamento espacial e do raciocínio 

geográfico. Os resultados demonstraram que estratégias didáticas pautadas pela 

ludicidade favoreceram a apropriação de conceitos geográficos e de alguns princípios 

lógicos da Geografia, como o de localização, o desenvolvimento de relações espaciais 

projetivas e euclidianas, configurando-se uma oportunidade de motivar estudantes a se 

apropriarem dos conhecimentos geográficos para que sejam capazes de ler, entender e 

analisar o espaço, construindo uma representação de mundo condizente com a realidade. 

Palavras-chave: raciocínio geográfico, pensamento espacial, ludicidade. 

                                                           
1 Este trabalho é parte da pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do doutorado. 
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Educação do Distrito Federal-SEEDF.  
3 Professora da Faculdade de Educação-FE da Universidade de Brasília-UnB. 
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Resumo 

O processo de urbanização no contexto atual tem gerado diversos problemas em relação 

às condições de qualidade de vida do homem. A gestão dos recursos hídricos, os rios 

urbanos, e as bacias hidrográficas apresentam-se altamente degradados, 

especificamente pelo uso e ocupação do solo de forma desarranjada. Em Mato Grosso 

do Sul, a cidade de Campo Grande, evidencia cenários desse quadro em seu espaço 

urbano. Referindo-se a bacia do Córrego Segredo percebe-se aspectos da suscetibilidade 

ao risco na várzea de inundação, sobretudo no médio curso. Dessa forma, o presente 

estudo busca refletir e compreender por meio da cartografia a suscetibilidade ao risco 

da várzea de inundação na referida bacia, através da representação em uma maquete. 

Disciplinado nas recomendações de mapeamento para área de risco de inundação em 

áreas urbanas desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica, 2007, e base teórica 

conceitual em artigos, dissertações e teses aplicado à temática, foi possível compreender 

que o mapeamento de áreas de risco à inundação constitui-se numa importante 

ferramenta para a aprendizagem, entendimento, controle e gestão do fenômeno. Os 

resultados apontaram que para mitigar o risco de vulnerabilidade a inundação na área 

perpassa por estratégias de ações, buscando a precaução enfatizando métodos e 

técnicas, que repercutem no conhecimento, planejamento e gestão ambiental urbana. 

 

Palavras-chave: Mapeamento, Espaço Urbano. 

  



 

165 
 

MAQUETES INTERATIVAS COMO RECURSO DIDÁTICO: O 

ESTUDANTE COMO PROTAGONISTA 

 

Diego Alves Ribeiro 

alves.ribeiro@unesp.br1 

Ian Mateus Vieira Russo 

ian.russo@unesp.br² 

Antonio Daniel Moreira Silva 

adm.silva@unesp.br³  

Carla Cristina Reinaldo Gimenes de Sena 

carla.sena@unesp.br4 

 

Resumo 

O artigo a seguir é resultado de um projeto de extensão financiado pela PROEX "Uso de 

Tecnologia em Maquetes Interativas como Recurso Inclusivo", desenvolvido na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “José Alves Martins”, na cidade de Ourinhos/SP, 

durante o ano de 2018. Mostrando o processo da construção da maquete pelos alunos 

como uma fonte de informações diferenciada no processo de ensino-aprendizagem, onde 

o aluno se vê como protagonista na construção do conhecimento e assim ressignifica 

aquilo que está aprendendo, além da adição do recurso tecnológico, o QR Code, que 

expande ainda mais as possibilidades de trabalho com o recurso. 

 

Palavras-chave: Cartografia Escolar, Relevo, Ensino de Geografia. 
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Resumo 

Esse trabalho reflete acerca de como o eurocentrismo está arraigado na cultura da 

maioria dos países que foram colonizados, como o Brasil, e de certa forma têm traços de 

submissão que vigoram até os dias de hoje. Um exemplo disso se dá dentro das 

instituições de ensino, cujo planisfério - um importante instrumento para que a apreensão 

do ensino seja consolidada, principalmente nas aulas de Geografia - é apresentado na 

grande maioria dos casos de forma eurocêntrica, destacando assim o imperialismo que 

configura o planeta desde o século XIV. O objetivo do artigo é de demonstrar 

possibilidades de utilização de outras configurações dos mapas nas salas de aula. É 

também de discutir em torno da importância da desconstrução desse modelo atual no 

qual nossa sociedade está habituada a uma espécie de sujeição em relação aos países 

considerados desenvolvidos, não no sentido de esquecimento da história, mas para 

ajudar que a consciência e criticidade se construam por meio de reflexões, e a mudança 

da maneira de como o mapa é apresentado é um fator que pode ajudar nesse processo. 

O procedimento metodológico se baseia na leitura de referencial bibliográfico. 

Considerando a relação entre a Cartografia e Geografia é de suma importância que os 

dados existentes nessas áreas sejam tratados com veracidade, ou seja, desconstruindo 

conceitos vigentes. 

 

Palavras-chave: Mapas; Eurocentrismo; Ensino. 
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Resumo 

O presente artigo é resultado de uma oficina realizada na disciplina de Cartografia 

Escolar, ministrada para o curso de licenciatura em Geografia, Pela Professora Patrícia 

Leal, da Universidade Federal do Espírito Santo. A oficina teve como objetivo disparar 

nos/as participantes a sensibilidade para o ensino de cartografia para estudantes em 

situação de deficiência visual, buscando instigar e propor outras maneiras possíveis de 

estar no mundo, mapear e compor paisagens. Movidos por outros sentidos e afetos, a 

experiência buscou evidenciar o lugar de privilégio em que ocupam os videntes numa 

sociedade dada e construída, em grande maioria, pela imagem visual, a fim de repensar 

nosso “comodismo” e nossas práticas didático-pedagógicas. Os relatos dos/as 

participantes da oficina revelaram que é urgente a necessidade de, num exercício de 

alteridade, vivenciar, mesmo que de maneira muito parcial, o cotidiano de pessoas em 

situação de deficiência visual, para propor metodologias e práticas que caminhem para 

a construção de uma sociedade e de uma escola inclusiva. 

 

Palavras-chave: Inclusão, paisagem, prática educativa. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada numa turma de 3ª série, 

turno noturno, de um colégio da rede estadual de educação de Anápolis/GO, durante as 

etapas do Estágio Supervisionado IV do Curso de Geografia do Campus Anápolis de 

Ciências Socioeconômicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás. O objetivo 

geral do trabalho foi analisar o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de 

Geografia Física no Ensino Médio por meio da Cartografia. O projeto surgiu do nosso 

interesse em estudar a respeito do ensino de temáticas da Geografia Física, suas 

metodologias e práticas de ensino na educação básica. Depois dos estudos 

bibliográficos, inclusive sobre a Geografia Física no currículo de Geografia para o 

Ensino Médio em Goiás, da observação de aulas de Geografia, propusemos, executamos 

e avaliamos a aprendizagem de conteúdos da Geografia Física utilizando maquetes de 

relevo (altitudes), e desta sobreposta com as informações de vegetação original e de uso 

e ocupação do solo do estado de Goiás elaborados por Marcuzzo em 2014. Destacamos 

nesse trabalho as possibilidades e dificuldades do uso de maquetes no ensino de 

Geografia e os resultados da tentativa de romper com as práticas de ensino enraizadas 

no ambiente escolar. Os resultados obtidos com a experimentação da proposta de ensino 

demonstram que há dificuldades de os professores trabalharem tanto com as temáticas 

físico-naturais quanto com a cartografia assim como dos alunos em aprender conteúdos 

relacionados a essas áreas somente utilizando metodologias não participativas tais como 

as aulas expositivas. Apesar das dificuldades, o trabalho ativo e coletivo realizado com 

as maquetes contribuiu para o ensino e a aprendizagem de diversos conteúdos da 

Geografia Física, especialmente relacionados ao Estado de Goiás.  

Palavras-chave: Temáticas físico-naturais; Cartografia; Ensino de Geografia. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento da oficina Mapeando Minha Escola, 

originado no PIBID Geografia da Universidade Federal de Pelotas. O mesmo tem por 

objetivo descrever a prática realizada em uma turma do ensino fundamental da educação 

básica na cidade de Pelotas – RS. Metodologicamente, a proposta se inspirou em Lima e 

Kozel (2009), em que afirmam que os mapas mentais usam como referencial, as vivências 

e percepções do sujeito, possibilitando com isso, ressignificar o espaço geográfico. Desta 

forma, foram elaborados mapas mentais, os quais possibilitaram discutir conceitos 

básicos da cartografia, sob a perspectiva da análise do lugar. Pode-se perceber a partir 

da elaboração dos mapas mentais, que os escolares puderam fazer uso de uma linguagem 

até então desconhecidas para eles, descortinado assim, um universo de possibilidades 

que expressam sentimentos diante ao espaço de convívio, que neste caso é o ambiente 

escolar. 
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Resumo 

Nas abordagens geográficas, devemos criar condições para que os estudantes percebam 

e leiam a paisagem, percebendo a forma de interação entre os elementos que compõem 

o espaço geográfico, para tal, requer do professor atenção quanto à forma de explorar 

o conteúdo a ser abordado, mas como fazê-lo com pessoas de visão limitada ou cegas? 

A cartografia tátil, como ferramenta inclusiva, possibilita de forma igual a interpretação 

e ocupação dos espaços. No entanto, no ensino médio, faz-se necessário a realização de 

diagnóstico prévio sobre linguagem cartográfica na leitura e interpretação do espaço 

referente ao ensino fundamental. Entendemos que a eficácia se da no planejamento 

partindo da compreensão do aluno, pois, não diferente em muitas realidades Brasil a 

fora, apesar de estarem todos na mesma serie escolar, os processos foram diferentes para 

cada um, sobretudo para os alunos cegos oriundos de escolas públicas municipais na 

Amazônia paraense. E dentro deste contexto a noção tanto dos obstáculos e anseios 

apresentados, quanto às habilidades cartográficas de estudantes cegos se fazem 

importantes ferramentas para o professor, uma vez que o mais precoce for a obtenção 

dessas informações, se dará a adequação de aulas e atividades que auxiliarão na 

continuidade da educação do aluno, sobretudo a geográfica. Com a realização deste 

trabalho, notou-se a importância da previa avaliação e percepção acerca da 

familiaridade do aluno com os produtos da cartografia tátil, subsidiando sobretudo o 

planejamento de aulas, elaboração e adaptação de atividades. Uma vez que foi possível 

notar que por mais que pareça ser uma relação direta, para o aluno cego, e que não teve 

acesso à inclusão em aulas de geografia no ensino fundamental, a associação entre o 

elementar e o global, o lugar e o mundo, mostrou-se dificultosa. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Inclusão, Cartografia no Ensino. 
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Resumo 

Durante o segundo semestre letivo do ano de 2018, foram aplicados conteúdos 

relacionados à regionalização do Brasil, formas de relevo, cartografia e outros conceitos 

geográficos, para alunas e alunos das turmas de 7º ano de uma escola pública municipal, 

localizada em Serra - Espírito Santo. A fim de sistematizar e compreender de forma 

lúdica e prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas, além de estimular a 

alfabetização cartográfica, bolsistas do programa Residência Pedagógica para a área 

de Geografia, junto ao professor de geografia da escola, propuseram a elaboração de 

uma maquete de relevo do Brasil, dividindo as turmas em grupos de acordo com cada 

uma das cinco regiões do país. As maquetes auxiliam a tornar os conhecimentos 

cartográficos mais concretos e tangíveis, ao se manifestarem como representações 

tridimensionais de modelos bidimensionais (como mapas e cartas). A relevância da 

alfabetização cartográfica se dá na possibilidade de realizar por conta própria leituras 

mais dinâmicas, conclusivas e críticas a respeito do espaço e do mundo (Callai 1988 

apud Cavalcanti 2013). Utilizou-se como base cartográfica um atlas escolar de fácil 

acesso, linguagem e manuseio simples, e disponível para todos os alunos na biblioteca 

da escola. As bases da maquete foram confeccionadas utilizando bandejas de ovos e 

papelão, e a modelagem de relevo foi feita utilizando papel machê, posteriormente 

pintado com tinta guache. Na perspectiva da atividade desenvolvida, trabalhar o 

conteúdo de uma forma prática e tangível traz benefícios para a aprendizagem da 

geografia a partir do momento em que o aluno é instigado a ler um mapa, entendendo 

seus elementos.  

                                                           
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); bolsista pelo Programa de 

Residência Pedagógica, fomentado pela CAPES.  
2 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); bolsista pelo Programa 

de Residência Pedagógica, fomentado pela CAPES. 
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Palavras-chave: alfabetização cartográfica, ensino de geografia, práticas escolares. 
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A CARTOGRAFIA SOCIAL E OS PCT’S NA ESCOLA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DAS 

COMUNIDADES CAIÇARAS DO POUSO DA CAJAÍBA E DA 

PRAIA DO SONO (PARATY - RJ) 

 

Matheus Gouveia 

matheusgouveia19@gmail.com1 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo relatar e analisar a experiência cartográfica vivenciada 

pelas escolas das comunidades caiçaras da Praia do Sono e do Pouso da Cajaíba, ambas 

localizadas na Baía da Ilha Grande, Rio do Janeiro. Essas experiências cartográficas 

surgiram a partir do envolvimento da Cartografia Social como parte de um projeto 

pedagógico das escolas intitulado “Guia Turístico”. A partir de uma abordagem 

decolonial este texto visa contribuir com o debate em torno das representações espaciais 

e suas implicações sócio-territoriais, discutindo sobretudo as etapas de produção, uso e 

interpretação de mapas, desde a escola e dos seus sujeitos. Tenta-se explicitar a 

proveitosa aproximação entre o cotidiano das comunidades e os processos de produção 

de representações espaciais através da escola. 

 

Palavras-chave: Cartografia Social; Guia Turístico Escolar; Comunidades Tradicionais. 
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MAPAS: UMA FERRAMENTA SUBESTIMADA NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA 

Rafaela Vieira Naiwerth 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo discutir a importância da utilização de mapas nas aulas 

de geografia e também apontar as deficiências decorrentes do não uso dessa ferramenta, 

este artigo baseia-se em um projeto que teve como resultado a elaboração de uma oficina 

aplicada no 3° ano do curso de  geografia na Universidade Estadual de Londrina, com 

objetivo de  contribuir para a formação de professores, por meio da utilização dos mapas 

em sala de aula como uma ferramenta que auxilia e proporciona ao professor a didática 

e ao aluno a aprendizagem. Esta oficina teve como base a vivência de estágio de 

observação em três colégios sendo dois deles localizados no centro da cidade de 

Londrina-PR e outro na região sudeste da cidade de Cambé-PR.  

 

Palavra-chave: mapas, ensino, aprendizagem. 
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TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA ESCOLAR: "VAZIOS 

CARTOGRÁFICOS" E A EXCLUSÃO SIMBÓLICA  
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Resumo 

Neste artigo, buscamos debater a forma que a colonialidade, constitutiva do sistema-

mundo moderno-colonial, se materializa nas representações cartográficas. Nesse 

sentido, discutiremos as formas de exclusão simbólicas presentes nos mapas das áreas 

historicamente subalternizadas, demonstrando que a cartografia, construída como uma 

ferramenta puramente objetiva, é, na verdade, permeada por múltiplas subjetividades. 

Apresentaremos, também, outras possibilidades de representações cartográficas, que 

partem dos sujeitos dessas regiões periféricas e que podem surgir como uma 

possibilidade para a construção de um currículo que preze pela representatividade e 

inclusão dos estudantes. 

 

Palavras-chave: mapas, exclusão, cartografia social. 
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OFICINA CAMINHOS CARTOGRÁFICOS: EXPERIÊNCIA 

INOVADORA NO ENSINO DE GEOGRAFIA EM ARAGUAÍNA-TO 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma estratégia didática para o ensino de Coordenadas 

geográficas e Localização na educação básica. Intitulada “Caminhos Cartográficos”, a 

didática, aplicada enquanto uma oficina, foi desenvolvida pelo Subprojeto de Geografia 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Federal do Tocantins, Campus Araguaína. Notamos que os docentes de Geografia da 

rede estadual de Araguaína ainda enfrentam uma maior dificuldade no ensino de 

Cartografia, assim o Subprojeto PIBID com o propósito de contribuir na prática de 

ensino, tanto para professores, quanto para alunos, por meio de produção e aplicação 

de materiais didáticos inovadores na sala de aula, desenvolveu e aperfeiçoou tal oficina. 

Visando alfabetização cartográfica, a oficina utiliza como objeto de localização o 

próprio corpo do estudante e pode ser aplicada tanto no Ensino Fundamental II, quanto 

no Ensino Médio, cuidando para uma linguagem acessível para cada etapa de ensino. 

Para a realização da dinâmica é usual o piso da sala (pátio ou quadra) em que é afastado 

as carteiras do centro e é transcrito com barbantes de diferentes cores o traçado dos 

meridianos e paralelos, fazendo com que a sala passe a ser como um globo estendido, 

com várias quadrículas ou semelhante ao jogo “Batalha Naval” ou a um Plano 

cartesiano matemático. Os(as) estudantes são instigados a entenderem o sistema de 

coordenadas, orientação por meio do seu corpo e da Rosa dos Ventos e a se localizarem, 

sendo eles mesmos o ponto a ser encontrado. Esse trabalho apresenta-se como uma 

alternativa na fuga do meio tradicional, normalmente consolidado no ensino da 

disciplina, oferecendo uma possibilidade didática e atrativa. A ação tem se mostrado 

como uma estratégia eficaz, de forma que os resultados são visíveis na prática de ensino-

aprendizagem de Geografia; aponta uma possível ação que contribui para minimizar o 

déficit de aprendizagem de conteúdos que estão sempre presentes nas avaliações 

                                                           
1 Licenciada em Geografia e acadêmica do Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura e Território 

(PPGCult) da Universidade Federal do Tocantins. O trabalho é resultado das ações desenvolvidas pelo 

PIBID de Geografia, enquanto a autora foi bolsista, na graduação.  
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externas, como a Cartografia. Esperamos que esse recurso expresse apenas uma 

perspectiva da participação autoral do(a) professor(a), dentro de cada realidade e 

experiência, contribuindo para o aperfeiçoamento que deve ser sempre permanente.  

 

Palavras-chave: Educação Básica; Oficina; Cartografia. 
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O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO:  

UM OLHAR PARA A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA 
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Resumo 

Este artigo origina-se de uma pesquisa em desenvolvimento realizada no âmbito do 

Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PROLICEN) no curso de 

Geografia/Licenciatura da Universidade Federal de Goiás (UFG). Esta investigação tem 

como meta analisar a linguagem cartográfica presente nos livros didáticos de Geografia 

para o Ensino Médio aprovados no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2018, 

na perspectiva de compreender a utilização desta linguagem cartográfica nos livros. O 

desenvolvimento desse estudo encontra-se atrelado a metodologia qualitativa, tendo 

como técnica de pesquisa a análise documental. Para isso foram selecionadas seis 

coleções de livros didáticos de Geografia do Ensino Médio que serviram de base para o 

trabalho de identificação e categorização dos diferentes tipos de mapas, bem como o 

reconhecimento da perspectiva dessas linguagens em relação a  duas propostas da 

Cartografia Escolar, a saber: Simielli (1999) e Duarte (2016). Contudo, os dados que 

apresentados neste texto são provenientes da análise de duas coleções, que totalizam seis 

livros, e que permitiram indicar algumas situações preocupantes em relação a presença 

do mapa nesses materiais. Como resultados preliminares foi observado que os mapas 

não encontram-se bem distribuídos nos livros  de cada coleção, além de que a 

comunicação cartográfica proposta está fortemente centrada na perspectiva de leituras 

mais básicas e elementares do mapa. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Cartografia Escolar; Livro Didático; PNLD.  
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CARTOGRAFIA NARRATIVA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: O 

MAPEAMENTO DE HISTÓRIAS DE VIDA COMO RECURSO 

METODOLÓGICO NAS ESCOLAS 

 

Laura Butti do Valle 
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Resumo 

Atualmente a cartografia não é uma área de estudo exclusiva dos geógrafos, existe uma 

série de pesquisas que buscam trabalhar de forma interdisciplinar relacionando as 

linguagens cartográficas com diversas áreas das ciências humanas como literatura, artes 

e educação. Neste contexto o mapa adquire novos formatos e possibilidades e pensando 

nisso, este artigo discute as ideias centrais do meu projeto de mestrado no qual busco 

estudar a potencialidade da utilização da cartografia narrativa- onde o processo de 

mapeamento e a história contada são tão importantes quanto o mapa resultante no final- 

como metodologia de ensino de Geografia. Tendo como um dos objetivos finais a 

elaboração e aplicação de uma atividade prática no Ensino Fundamental que resulte em 

mapas significativos para os alunos proporcionando uma aproximação com os conteúdos 

geográficos lecionados tradicionalmente. 

 

Palavras-chave: linguagens cartográficas; metodologia de ensino; cartografia narrativa. 
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O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO NA 

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

Daniel Rodrigues Silva Luz Neto 

danieltabuleiro1@gmail.com1 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento do raciocínio geográfico na 

mediação pedagógica do professor de Geografia. Em busca de alcançar esse propósito, 

utilizamos a pesquisa qualitativa na produção e análise dos resultados, apropriando-nos 

do procedimento bibliográfico e de campo. No primeiro, realizamos levantamentos do 

referencial teórico atinente ao raciocínio geográfico, à mediação pedagógica e às 

estratégias didático-pedagógicas. Em campo, realizamos observações sistematizadas 

com um professor de Geografia, durante o segundo semestre de 2018.  Os resultados 

mostraram o raciocínio geográfico como um processo cognitivo, que pode ser 

desenvolvido no ensino de Geografia pelo professor de Geografia por meio da 

mobilização dos conhecimentos da ciência geográfica, do pedagógico e das condições 

do contexto do aluno. Sendo assim, as observações das aulas do professor apresentaram 

algumas dificuldades em tal desenvolvimento. Isso, pois, não houve a apropriação dos 

fundamentos da Geografia e nem sua articulação com os conhecimentos didático-

pedagógicos.     

 

Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, transformação. 
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COMPREENDER O GLOBAL A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO 

CONCEITO DE LUGAR  
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo uma proposta de metodologia de ensino em 

Geografia que possibilite a compreensão do conceito global pelos alunos do ensino 

Fundamental a partir de estratégias de ensino do conceito de lugar. Acreditamos que o 

ensino de Geografia na Educação Básica deva possibilitar ao aluno o desenvolvimento 

de um raciocínio geográfico, para tal, necessita organizar um conjunto de informações 

e conhecimentos que o ajude a compreender a realidade nas várias escalas geográficas 

e, cabe ao professor, tornar acessível essa aprendizagem. Sendo assim, o ensino da 

Geografia a partir das categorias geográficas, como o conceito global, possibilita a 

compreensão da realidade do aluno a partir da leitura do lugar. Assim, levar a discussão 

da cotidianidade como conteúdo de Geografia para alunos do ensino fundamental não 

se trata de um estudo do lugar como conceito fechado e de resistência a elementos de 

outros lugares (MASSEY, 2000), ao contrário, no lugar se reproduz a totalidade como 

processo de reprodução ampliada. Contudo, essa análise que relaciona lugar ao global 

não é uma tarefa simples, exige-se do aluno a reunião de um complexo esforço cognitivo 

de mediação do conhecimento cotidiano ao conhecimento cientificamente produzido. 

Para tal, consideramos pensar e lançar proposições metodológicas para a construção 

dos conceitos geográficos que torne essa relação acessível à aprendizagem do aluno. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Local-Global, Raciocínio Geográfico. 
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O TERRITÓRIO USADO NA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 
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Resumo 

O presente trabalho é parte da pesquisa de dissertação de mestrado que se encontra em 

desenvolvimento, e que tem por objetivo analisar como a categoria Território Usado é 

articulada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na educação geográfica. O 

interesse por essa temática surgiu a partir de questionamentos envolvendo a importância 

da categoria Território Usado para a educação geográfica e como a BNCC inclui o 

estudo dessa categoria. Outra questão orientadora da reflexão é a importância de ter 

uma base comum para a educação brasileira e para a educação geográfica. A proposta 

de implementação de uma Base Curricular Nacional é fruto de um processo histórico no 

Brasil, que se inicia na Constituição Federal de 1988. A BNCC indica habilidades que 

devem ser desenvolvidas ao longo de cada ano, com uma progressão de aprendizagens 

que permite compreender o sentido da educação geográfica proposto pelo documento 

para o ensino fundamental. Entender o que é Território Usado e como se articulam 

habilidades a partir do estudo desta categoria é tarefa necessária diante do desafio de 

implementação dos currículos em todo o Brasil. 

 

Palavras-chave: Ensino, Geografia, Progressão de aprendizagens. 
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Resumo 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma discussão acerca do desenvolvimento 

de um raciocínio geográfico a partir de metodologias ativas no Ensino de Geografia, 

sobretudo no que tange à formação de conceitos geográficos. Desta forma, se orienta no 

sentido de destacar a proposta de raciocínio geográfico apresentado na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) em relação às produções de autores de referência no tema, 

como Ascenção e Valadão, 2017; Ascenção et al, 2018 e Straforini, 2018. O trabalho 

procura articular o raciocínio geográfico com as premissas do documento no que tange 

ao desenvolvimento de competências a partir da autonomia do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem com a finalidade de articular sua capacidade de resolução de 

problemas. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Aprendizagem Baseada em Problemas; 

Pensamento espacial. 

  

                                                           
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências (Unicamp) pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
2 Professora da Rede Municipal de Campinas. 

mailto:jessicacecim@ige.uniamp.br
mailto:viviane.lousada@gmail.com


 

185 
 

O XADREZ COMO INSTRUMENTO NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA  
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Resumo 

O ensino de Geografia na educação básica ainda é focado em práticas atreladas ao livro 

didático e às aulas expositivas, que apesar de serem necessárias no processo de ensino 

aprendizagem não são suficientes para despertar o interesse pela disciplina de geografia 

como ciência que possibilita entender a realidade. Visando ampliar os horizontes no 

ensino de geografia, foi planejada e desenvolvida uma atividade relacionando o Xadrez 

e a Geografia com objetivo de aproximar os alunos do jogo, e de levá-los a correlacionar 

as relações socioespaciais com as movimentações das peças realizadas no xadrez. A 

atividade foi realizada com alunos do Ensino Médio de uma escola estadual da cidade 

de Alfenas-MG com apoio da professora supervisora de estágio e sob a coordenação da 

professora orientadora de estágio, envolvendo 16 estagiários, com a participação de 169 

alunos do ensino médio. Para realizar a atividade houve um planejamento coletivo, no 

qual se discutiu sobre a relação da geografia com o xadrez, que resultou na elaboração 

da prática educativa. A realização da atividade no espaço da universidade foi 

acompanhada por vários professores da escola e houve um importante envolvimento dos 

alunos. Por meio da atividade foi possível perceber que o jogo de xadrez possibilitou 

uma ampliação do entendimento de alguns conceitos e temas relacionados aos conteúdos 

geográficos. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Jogo de Xadrez, relações socioespaciais. 
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Resumo 

 O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo mostrar aproximações entre o 

pensamento espacial de Paul Ricoeur e Dorren Massey.  Assim, analisamos o círculo 

hermenêutico da memória de Paul Ricoeur, onde ela passa por movimento de 

prefiguração-configuração-refiguração, a relação com o espaço e como a relação 

espaço-memória ajudar a interpretar os movimentos de construir e habitar. 

Posteriormente, trazemos a preposição de configuração do espaço defendida por Dorren 

Massey, onde o espaço é interacional, múltiplo e aberto. Nesse sentido, chegamos ao 

resultado que ambos os autores apresentam uma ideia de multiplicidade do espaço por 

apresentarem características de constituição histórica e interacional, fundamentais para 

o movimento de reinterpretação/reconstrução. Por fim, fizemos alguns apontamentos 

sobre a relação da temática discutida como ensino de geografia que norteia os passos 

da pesquisa nesse contexto. 

 

Palavras-chave: Memória, Espaço, Lugar. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é apresentar as possibilidades de aprendizagem a partir de 

situações proporcionadas pelo professor, por meio das interações entre os estudos 

críticos do discurso e a Geografia Escolar. Para tanto, apresentaremos uma atividade 

realizada com uma turma de 2º ano do Curso Técnico em Edificações, pertencente à 

Escola Técnica Carlos de Campos em São Paulo. Na oportunidade foi debatido a 

produção do espaço urbano da cidade de São Paulo na atualidade com os alunos e 

alunas, a partir do tema “condomínios fechados”. A atividade se concretizou com uma 

análise individual qualitativa de folders de condomínios que estão em fase de divulgação 

e venda em alguns bairros da capital paulistana. Ao final do trabalho, identificamos que 

os alunos perceberam uma multiplicidade de sentidos e significados, corroborando com 

a eficácia do material de divulgação em produzir certos sentidos sobre a cidade; além 

de também e em alguns casos, ao mesmo tempo, aguçar a percepção desses objetos 

espaciais como produtores de uma atualizada lógica de produção espacial. 

 

Palavras-chave: discurso, educação geográfica, cidade. 

  

                                                           
1 Professor da ETEC Carlos de Campos, do Centro Paula Souza. Também é professor da EMEF João 
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PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO ENSINO BÁSICO 

DE GEOGRAFIA: USO DE CARTILHAS 

 

Kaio Pereira Machado 

kaiomachado_geouerj@outlook.com 1 

Anice Esteves Afonso 

aniceafonso@gmail.com ² 

Resumo 

Os desastres naturais provocados por eventos naturais extremos têm afetado número 

crescente de pessoas em todo o mundo, originando danos, prejuízos e perdas de vidas, 

exigindo ações preventivas e/ou mitigadoras em diversos níveis. O governo federal 

brasileiro estabeleceu a Lei Nº 12.608/2012 definindo a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDEC), cujo objetivo é a redução dos riscos de desastres, prestação de 

socorro e assistência as populações atingidas. A PNPDEC propõe apoiar a comunidade 

docente no desenvolvimento de materiais didáticos no sentido de criar uma cultura de 

prevenção de desastres nos ambientes escolares. A prevenção dos desastres naturais deve 

ser, portanto, interessar: à Geografia (ciência que estuda a dimensão espacial dos 

fenômenos sociais, físico-naturais e suas relações); ao ensino de Geografia na Educação 

Básica (visando estimular o pensamento espacial e o raciocínio geográfico; ao ensino de 

Geografia Física (aplicando conhecimentos relativos à dinâmica da Natureza à 

educação geográfica).  A difusão de informações de prevenção de riscos de desastres 

naturais deve ocorrer ao longo de todo o ensino básico.  Neste trabalho, sugerimos que 

os professores de Geografia da educação básica produzam materiais de divulgação de 

informações sobre a dinâmica de eventos naturais extremos, visando prevenir a 

comunidade escolar de tais riscos. A proposta aqui é de que cada professor seja capaz 

de levantar informações sobre riscos locais e desenvolva estratégias para a melhor 

compreensão dos fenômenos naturais e de como prevenir os riscos localmente mais 

comuns. A produção e o uso dessas cartilhas podem contribuir para que os alunos 

entendam mais facilmente as interações entre sociedade e natureza, entendendo seu 

papel como cidadão que dissemina mecanismos de prevenção de desastres naturais na 

sociedade. 

                                                           
1 Licenciando do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (DGEO/FFP/UERJ) 
2 Professora Adjunta do DGEO/FFP/UERJ 
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Palavras-chave: Educação Geográfica; Ensino de Geografia Física; Prevenção de Riscos 

Naturais. 

  



 

190 
 

REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO: UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 
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Resumo 

De acordo com a abordagem Histórico-Cultural e as concepções de ensino de Geografia 

tendo como objetivo o desenvolvimento do Raciocínio Geográfico, o trabalho do 

professor é o de mediar o processo de aprendizagem de conceitos científicos por parte 

dos alunos. Assim, dois bolsistas do Programa Residência Pedagógica planejaram e 

regeram aulas sobre Região e Regionalização para uma turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental em uma Escola Municipal de Rio Claro/SP. A intenção era a de possibilitar 

aos alunos a aprendizagem de diferentes noções de Região e seus critérios para 

regionalização, além de averiguar e aprimorar os conhecimentos e habilidades 

cartográficas dos estudantes por meio de atividades como a elaboração de um croqui da 

sala de aula e de sua regionalização com base nas cores das carteiras, a regionalização 

da escola utilizando a ferramenta Google My Maps, além da exposição e discussão sobre 

                                                           
1 Graduanda em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro – SP e bolsista do Programa Residência 

Pedagógica – CAPES.  
2 Graduando em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro – SP e bolsista do Programa Residência 

Pedagógica – CAPES. 
3 Doutora em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro e Professora Supervisora do Programa Residência 

Pedagógica – CAPES.  
4 Professora do Departamento de Educação, Unesp, Campus de Rio Claro – SP e Coordenadora de Núcleo 

do Programa Residência Pedagógica – CAPES. 
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mapas e imagens de satélite de diferentes locais e escalas. Durante as regências, parte 

do planejamento precisou ser alterada em função de imprevistos, entretanto, a 

fundamentação teórico-metodológica e a existência do plano, com as principais 

orientações e conteúdos, possibilitou a concretização dos objetivos, dentre eles de 

abordar diferentes temas da Geografia procurando evitar um ensino segmentado, 

descritivo e memorizador desse componente curricular.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Região e Regionalização, Cartografia. 
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO NOS 

ANOS INCIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo 

Pensando-se nos diversos estudos que apontam o fracasso no modo tradicional de 

ensino- aprendizagem, enraizados nos padrões de transmissão de conhecimentos e que 

não contemplam a formação crítica de cidadãos, o presente artigo visa compreender o 

papel do ensino de geografia no ensino fundamental, com o intuito de uma aprendizagem 

baseada na leitura de mundo, vida e espaço vivido, considerando o processo de 

alfabetização cartográfica que permita aos alunos a pensar e ler o espaço. Para isso foi 

necessário realizar: a) Revisão bibliográfica e planejamento de aulas, b) realização de 

atividades escolares, c) Trabalho de Campo, d) Registros fotográficos. Assim foi possível 

constatar que, o conhecimento geográfico no ensino fundamental, é de extrema 

importância, pois instiga a curiosidade dos alunos e os impulsiona a encontrar maneiras 

interessantes de ler e pensar o mundo. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Cartográfica, Espaço, Ensino-Aprendizagem. 
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GEOGRAFIA: ENSINO E NEUROCIÊNCIAS 

 

Kinsey Pinto 

kinseysp@gmail.com 

 

Resumo 

Transitamos neste trabalho pelo Espaço Geográfico, pelo ensino de Geografia, pela 

Epistemologia Genética e pelas Neurociências. Inicialmente, buscamos levantar 

inquietações relacionadas ao (Sub)espaço Geográfico Escola e o Ensino de Geografia. 

A seguir, com o auxílio do Paradigma da Complexidade de Edgar Morin, viajamos até a 

galáxias da Neurociências analisando se ela pode contribuir, ou não, na prática docente 

na formação de Sujeitos professores cujo o território de ação (Sub)Espaço Geográfico 

Escola na contemporaneidade. Nesta analise traçamos como objetivos: investigar as 

metodologias na formação docente do Sujeito professor de Geografia; discutir sobre a 

necessidade de um trabalho que reflita sobre as práticas de Ensino de Geografia a partir 

da aproximação dos estudos em Epistemologia Genéticas e Neurociências; analisar 

práticas que viabilizem uma Tomada de Consciência dos Sujeitos escolares no território 

do (Sub)espaço Geográfico Escola e aplicar as noções de Epistemologia Genética e 

Neurociências no Ensino de Geografia. Piaget e Damásio unem-se na astronave 

juntamente com Milton Santos, Castrogiovanni, Viktor Frankl, Freire e outros autores 

no percurso desta viagem. A metodologia da pesquisa qualitativa de Flick (2004) que 

fora empregada nos possibilitou o uso da análise de entrevistas em profundidade e 

análise de desenhos de Sujeitos alunos. A viagem não tem a proposta de fornecer um 

roteiro definitivo ao seu final, contudo, buscamos apresentar uma possibilidade de 

Epistemologia do Sujeito professor de Geografia dotada de sentido nestes que parecem 

ser infinitos universos: o espaço e a mente. 

 

Palavras-chave: Neurociência cognitiva, (Sub)espaço Geográfico Escola, 

Complexidade. 
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A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM GEOGRAFIA COMO UM 

INSTRUMENTO “GLOBALIZADOR” DO ENSINO  
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Resumo 

A globalização e o processo de (re)estruturação capitalista desempenham um papel 

extremamente atuante quando se coloca em pauta políticas educacionais e formação 

docente. Visto que essa nova fase não se expande apenas na esfera econômica, mas 

também na social, regulando o funcionamento da sociedade de acordo com seus mais 

amplos interesses. Os avanços tecnológicos advindos do mundo globalizado surgem 

como uma ideia de suprir essas trocas, quando o que acontece é a ressalva do 

individualismo. A partir disso, percebe-se que a escolha pela educação a distância, é 

priorizada pelo Estado neoliberal por perder a sua essência, isto é, as relações 

interpessoais que são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem e as 

proposições pedagógicas essenciais para a formação de uma identidade docente.  

 

Palavras-chave: Formação docente, Políticas Públicas, Globalização. 
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OLHAR, SENTIR E MOSTRAR 

 

Edimilson Antônio Mota 
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Resumo 

O presente relato aborda a experiência docente realizada, pela disciplina de 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Geografia, que foi ministrada para 

o primeiro período do curso de Licenciatura de Geografia na UFF Campos-RJ. 

Objetivou-se a ensinar os conceitos de espaço, lugar e paisagem com os seguintes 

procedimentos: 1. referencial teórico, 2. aulas expositivas, e 3. trabalho de campo. A 

metodologia utilizada no trabalho de campo foi o estudo do meio, por permitir fazer a 

interdisciplinaridade da geografia com a arte e com a arquitetura para compreender o 

espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistema de ações. Foram 

realizados dois campos: um para a cidade de Campos-RJ onde pudemos observar na 

paisagem os diferentes sistemas de ações através dos diferentes objetos, na arquitetura 

barroca, neoclássica, eclética, art nouveau, art déco e modernista. O segundo campo foi 

realizado para a cidade de Cataguases-MG, onde se observou nas edificações, as 

técnicas modernistas na arquitetura bem como sua influência  nas artes plásticas 

aplicadas por artistas desse período, como Cândido Portinari. Os alunos observaram as 

paisagens das cidades e se utilizaram da fotografia, do desenho e do vídeo para fazer os 

registros. Com os dados registrados, selecionaram, editaram, montaram sequencia de 

imagens, de desenhos, e de vídeos curta metragem sobre as diferentes ações históricas 

da paisagem.  Houve também a seleção dos croquis das fachadas dos edifícios (objetos) 

e também das fotografias, e o objetivo final foi fazer uma exposição dos objetos (edifícios) 

fotografados e desenhados. Concluímos que, ensinar os conceitos sobre espaço, lugar e 

paisagem, a interdisciplinaridade com a arte, com a arquitetura e com a história, foi o 

meio para provocar o processo criativo do aluno, e para compreender a complexidade 

da natureza do espaço. Ensinar é uma ação desafiadora porque requer ao professor a 

aprender a lidar com o fugidio e com tipos de planejamentos de ensino-criativo flexíveis, 

e de acordo com o tempo de aprendizagem de cada aluno. Resultado: o aproveitamento 

de cada aluno foi diferenciado na medida em que cada um se sentiu estimulado para 

aprofundar ou não na teoria, posta nas aulas expositivas, quando foram provocados à 

aplicá-la na prática no campo. 

    

Palavras-chave: Geografia, linguagens, trabalho de campo. 
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A CHARGE COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA 
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Resumo 

Sabemos do desafio do profissional da educação e especificamente do professor de Geografia, 

que consiste em conciliar e orientar um ensino significativo capaz de contribuir na formação de 

sujeitos críticos e reflexivos. Seguindo essa perspectiva, objetivou-se desenvolver neste projeto, 

uma discussão acerca da utilização e criações de Charges como recurso metodológico no Ensino 

da Geografia, tendo no conteúdo urbanização  o poder em levar o estudante a pensar e 

representar o espaço urbano de forma lúdica, prazerosa e livre, dispondo na criação e 

interpretação chargista um passo para o novo durante as aulas.  Para alcançar os objetivos 

foram criadas in lócus, a partir das percepções dos estudantes, Charges ligadas à temática. A 

pesquisa faz parte do projeto Ciência na Escola, apoiado pela Secretária de Educação do 

Amazonas e Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Amazonas, sendo direcionada aos 

alunos dos 2º anos, conforme proposta curricular de Geografia, turmas: 1, 2 e 3 (Ensino Médio) 

turno vespertino da Escola Estadual Profª. Cecília Ferreira da Silva, Manaus/Am. Ao final do 

projeto, compreendemos a relevância do uso da Charge nas aulas de Geografia. Como 

                                                           
1 Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas e Docente pela Secretaria de Educação e 

Qualidade do Ensino do Amazonas  
2 Discente pela rede Estadual de Educação do Amazonas e participante do projeto Ciência na Escola.   
3 Discente pela rede Estadual de Educação do Amazonas e participante do projeto Ciência na Escola.   
4  Discente pela rede estadual de Educação do Amazonas e participante do projeto Ciência na Escola.   

Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – Fapeam, por financiar, 

incentivar e propor o saber científico aos estudantes da rede Estadual de Ensino.  
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embasamento, realizamos pesquisas bibliográficas com intuito de explicar a relação Charge, 

Urbanização e Ensino de Geografia.   

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Charge. Metodologia. Urbanização. 
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RESSIGNIFICAR O ENSINO DE BIOGEOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA PRÁXIS 
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Resumo 

Este artigo é fruto de um projeto que busca articular o conhecimento sobre os conteúdos 

da Biogeografia na escola sem que o livro didático seja o único recurso do professor, 

pois acreditamos na ressignificação desse conteúdo através da práxis. O projeto 

apresenta as frutas nativas e exóticas brasileiras para os alunos do subúrbio gonçalense, 

na perspectiva da ciência (Biogeografia) e da arte (Literatura). Ele foi realizado em uma 

turma de 7º ano do ensino fundamental na rede estadual do Rio de Janeiro no município 

de São Gonçalo. Nossos alunos conheceram as frutas nativas brasileiras através de 

imagens e de um mapeamento, pois, no perímetro urbano, só há acesso a frutas exóticas 

nos sacolões do município. A metodologia adotada: aulas dialogadas, entrevistas e 

trabalho de campo. O resultado foi a ressignificação dos conteúdos da disciplina por 

meio de um trabalho de campo no sacolão do bairro, das frutas na vida de jovens 

suburbanos e a descoberta do Brasil através dessas frutas. 

 

Palavras-chave: Frutas, Biogeografia, Ensino de Geografia. 
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NOS PASSOS DE SEVERINO: AS POSSIBILIDADES DE ENSINAR 

A GEOGRAFIA DAS SUB-REGIÕES NORDESTINAS COM O 

POEMA MORTE E VIDA SEVERINA 
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Resumo 

Apesar das adversidades cotidianas enfrentadas pelos professores brasileiros, muitos 

profissionais tentam contornar diversas situações (falta de infraestrutura nas escolas 

públicas e desvalorização da carreira) e buscam diversificar suas práticas de ensino com 

a finalidade de transformar essa prática e favorecer a aprendizagem do aluno em um 

processo diferenciado. No caso da Geografia, muitos recursos se apresentam como 

possibilidades para o desenvolvimento de atividades diversificadas, que podem facilitar 

a compreensão de conceitos que por vezes se mostram muito complexos e difíceis. No 

caso específico deste trabalho, o poema “Morte e Vida Severina” se configurou como 

um recurso didático para o desenvolvimento dos conteúdos sobre o Nordeste brasileiro 

para a turma do 7° ano. 

 

Palavras-chave: Geografia, literatura, interdisciplinaridade. 
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GEOMAT – OFICINAS INTERDISCIPLINARES ENTRE 

GEOGRAFIA E MATEMÁTICA 

 

Mateus Testoni Carvalho 
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Resumo 

O GEOMAT – Oficinas Interdisciplinares entre Geografia e Matemática é uma proposta 

didático-pedagógica desenvolvida por licenciandos da Universidade Federal de Santa 

Catarina, a qual estava pautada na vontade de propor um ensino interdisciplinar por 

meio de 14 oficinas semanais, que ocorreram no segundo semestre de 2017. As oficinas 

foram destinadas aos alunos do 8º e 9º ano numa escola municipal de Florianópolis. 

Através de um entendimento conceitual breve sobre interdisciplinaridade, os autores 

experimentam desenvolver atividades em sala de aula como um espaço de ensino e de 

aprendizagem para professores e estudantes. O desenvolvimento do GEOMAT exigiu 

uma produção de materiais e atividades próprios para os participantes, além de uma 

readequação constante das atividades previstas. Verificou-se por meio de feedbacks e da 

observação dos oficineiros diversas potencialidades no decorrer do projeto, apesar de 

problemas com o tempo e frequência dos participantes, percebe-se a relevância desta 

ação inovadora no fazer interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: educação; inovação; interdisciplinaridade. 
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GEOZINE: LINGUAGEM PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA   
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Resumo 

Este artigo aborda a linguagem no ensino de Geografia, com a seguinte problemática: 

como o Geozine pode se constituir um artefato de linguagens combinadas para o ensino 

de geografia?  A questão nos conduz a compreender o ensino de Geografia a partir, do 

uso de diferentes linguagens em escolas públicas da cidade de Juazeiro do Norte. 

Metodologicamente, realizamos pesquisa bibliográfica e documental e observações das 

aulas de Geografia nas escolas. A partir desse percurso verificamos lacunas quanto ao 

uso de linguagens diversas no ensino de Geografia e propusemos a linguagem didática 

do Geozine. Assim, situamos o Geozine como uma linguagem que combina esteticamente 

diferentes elementos artísticos, textos em prosa e versos, imagens, colagens, que amplia 

as condições metodológicas para o ensino de geografia; se constitui como uma releitura 

do Fanzine, porém com um olhar voltado para a leitura geográfica do mundo a partir da 

ação discente; é uma metodologia de ensino em que o professor está entre o processo de 

criação do Fanzine pelo aluno e o direcionamento de um fazer pedagógico que requer 

ampliar os níveis de aprendizagem em que o aluno está imerso.  

 

Palavras-chave: Linguagem. Geozine. Ensino de Geografia. 
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Resumo 

O ensino da Geografia Escolar tem se tornado a cada dia uma prática desafiadora 

àqueles profissionais licenciados, ou não, e que atuam na rede pública de ensino. Dessa 

forma, a necessidade de inovar o ensino instiga os professores a desenvolverem 

metodologias voltadas para a realidade dos estudantes e da escola, como forma de 

promover uma aprendizagem significativa, além de aguçar a capacidade crítica dos 

discentes. Neste sentido, pode-se dizer que a introdução da linguagem musical nas aulas 

de Geografia é bastante significativa para a compreensão das relações socioespaciais 

em seus diferentes contextos geográficos, por ser uma linguagem de fácil manuseio e por 

estar inserida no cotidiano dos indivíduos.  Diante disso, o presente artigo tem a intenção 

de socializar um relato de experiência que objetivou discutir o uso da música como um 

importante dispositivo didático-pedagógico para o ensino de Geografia e relatar as 

práticas que foram desenvolvidas na turma do 2º ano do ensino médio, do Colégio 

Estadual Professor Plínio Carneiro, uma unidade escolar da rede pública localizada no 

município de Barrocas/BA. Essas práticas foram realizadas a partir da parceria entre a 
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2 Graduanda em Licenciatura em Geografia pelo Departamento de Educação da Universidade do Estado da 
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referida escola parceira e o Departamento de Educação da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), tendo a  proposta didático-pedagógica do I Ateliê de Educação 

Geográfica, uma ação do subprojeto “Educação Geográfica: Diversas linguagens, 

Formação docente e Geografia Escolar” do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) como propulsora de ações didáticas interventivas. 

Tal experiência revelou que a música é uma linguagem que mobiliza os estudantes da 

educação básica aprenderem conteúdos geográficos e que o PIBID é um importante 

espaço-tempo de aprendizagens, tanto para os professores em formação inicial, quanto 

para os professores em formação continuada por possibilitar trocas e ampliação de 

saberes específicos da área de Geografia e saberes pedagógicos para o exercício da 

profissão docente. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Linguagem musical, PIBID. 
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Resumo 

O presente trabalho é resultado de uma intervenção realizada pelos bolsistas de 

Iniciação à Docência-ID, vinculado à ação do Ateliê de Educação Geográfica proposto 

pelo subprojeto “Educação Geográfica: Diversas linguagens, formação docente e 

                                                           
1 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia pelo Departamento de Educação da Universidade do 
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Geografia Escolar”, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), com financiamento pela CAPES, em parceria com a Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, tendo como locus de realização de práticas 

docentes a turma do 2º ano D do Ensino Médio, turno vespertino, do Colégio Estadual 

de Biritinga, localizado no município de Biritinga (BA). O objetivo da intervenção 

pedagógica foi utilizar a música para abordar o conteúdo geográfico de urbanização. 

Além disso, esta atividade possibilitou aos bolsistas perceberem como o uso das diversas 

linguagens, neste caso a música, pode mobilizar os estudantes e promover aprendizagem 

geográfica, pois esta intervenção permitiu identificar o nível de criticidade dos discentes 

acerca das aulas de Geografia e analisar como a música, enquanto dispositivo didático-

pedagógico utilizado pelo professor contribui para a aprendizagem do ensino dos 

conteúdos geográficos. Dessa forma, o texto, estrutura-se em duas seções: a que 

caracteriza o objeto de estudo e contextualiza o ponto de vista dos estudantes acerca das 

aulas de Geografia com a integração da música e a outra que apresenta como esta 

pesquisa possibilitou aos bolsistas de iniciação à docência compreenderem como vem 

sendo trabalhada a Geografia Escolar na escola básica, entendendo a perspectiva dos 

estudantes, sujeitos desta pesquisa, em relação à integração realizada com a música e a 

compreensão dos conteúdos geográficos. Para desenvolver este trabalho foi necessária 

uma pesquisa de cunho qualitativo, através de levantamento bibliográfico e feito 

levantamento de dados com base em dados coletados a partir de questionários aplicados 

após as intervenções realizadas com a música para abordar conteúdos do currículo da 

Geografia Escolar, os quais possibilitaram afirmar que a música é um importante 

dispositivo didático-pedagógico para ensinar e aprender conceitos e temas da Geografia 

na escola e que ações interventivas como esta, proporcionadas pelo PIBID, têm sido um 

importante espaço-tempo de formação, tanto para os professores em formação, bolsistas 

ID, como para os professores que já são do quadro efetivo da educação básica, bolsistas 

supervisores. 

 

Palavras-chave: Urbanização e música; PIBID; Ensino de Geografia. 
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Resumo 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas, os 

métodos e recursos utilizados dentro do âmbito do referido projeto de monitoria de 

ensino, bem como as experiências obtidas durante os anos de 2016 a 2018. Este teve 

como objetivo principal a construção de instrumentos que articulassem as relações de 

ensino e aprendizagem principalmente no que tange os conteúdos teóricos e as atividades 

práticas da disciplina. A partir dos resultados finais, constatou-se que a utilização das 

práticas educativas dentro do currículo escolar foi fundamental para uma reformulação 

do quadro de aprovação dos cursos. É preciso valorizar essas atividades e introduzir as 

práticas metodológicas dentro dos cursos de graduação, pois todos os alunos precisam 

usufruir dessas ferramentas pedagógicas para a construção do seu conhecimento. 

 

Palavras-chave: Monitoria, Geociências, Aprendizagem, Didática. 
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Resumo 

Nesse artigo apresento algumas reflexões acerca de minha experiência de estágio em 

uma escola, no qual enfrentei muitos desafios. Neste sentido o objetivo geral do texto é 

descrever como foi a minha experiência de estágio não obrigatório no município de 

Erechim em uma escola municipal, para tal argumentarei acerca das contribuições do 

estágio não obrigatório na minha formação acadêmica e construção da identidade 

docente, além de relatar a minha atuação como professora de Geografia durante este 

estágio. A pesquisa realizada é de caráter exploratório, com relato de experiência e 

pesquisa bibliográfica. A experiência de estágio não obrigatório, me proporcionou muito 

aprendizados e conhecimentos sobre o ensino de Geografia e sobre as dificuldades 

enfrentadas em uma escola pública de periferia.  

 

Palavras-chave: Estágio, Geografia, Ensino. 
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Resumo 

Apresenta-se reflexões a partir de um relato de experiência da disciplina de educação ambiental 

na formação docente em geografia que teve o teatro das sombras como recurso principal. O 

objetivo foi mostrar o teatro no processo de ensino-aprendizagem da educação ambiental dentro 

da docência em geografia, pois percebeu-se que as mesmas são pouco utilizadas em 

apresentação, assim refletindo em uma aula pouco aproveitada, onde os alunos apenas escutam 

e na maioria das vezes decoram o conteúdo que está sendo abordado e simplesmente não faz 

nenhuma ligação com seu cotidiano. Ao inserir uma formação humana, o teatro ao mesmo tempo 

é a práxis, onde o método instiga uma atuação transformadora e crítica no mundo. Para obter 

um resultado, esse estudo trouxe pensamentos de diversos autores para uma melhor compreensão 

metodológica, com o intuito de melhorar a formação crítica e participativa dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, educação ambiental, formação docente em 

geografia. 
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Resumo 

O presente artigo tem a pretensão de consolidar o projeto de ensino realizado com a 

turma do 1º ano de Geografia Licenciatura da Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul, que teve como objeto de estudo a análise das categorias da ciência geográfica 

presentes nos livros didáticos e aplicabilidade de cada uma delas no ensino de geografia. 

O trabalho teve como resultado a produção de materiais didáticos partindo dos 

levantamentos feitos nos livros de geografia do ensino fundamental e médio, dessa forma 

propor uma alternativa metodológica que o docente ou residente pode utilizar como 

instrumento didático. 

 

Palavras-chave: Projeto; Ensino; Geografia. 
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Resumo 

Este artigo objetiva apresentar a transmidiação como uma linguagem alternativa a ser 

usada nas aulas de Geografia da educação básica com a finalidade de motivar os alunos 

à participação nas respectivas aulas. A problemática, a partir da qual nos propomos a 

elaborar este trabalho, partiu do desinteresse dos estudantes pelas aulas de Geografia, 

muito comumente por eles manifestado e por nós presenciado ao longo de nossa carreira 

enquanto docente de Geografia na educação básica. A justificativa para a reflexão aqui 

apresentada se assenta em teorias que apontam a motivação como um elemento 

indispensável para a aprendizagem (POZO, 2002). A metodologia utilizada foi estudo 

bibliográfico. O uso da transmidiação enquanto linguagem nas aulas de Geografia 

contribui para motivar os alunos a participar de atividades pedagógicas propostas pelo 

docente por: possibilitar a aproximação do conteúdo geográfico à realidade do aluno; 

permitir ao estudante fazer uso de suas habilidades pessoais, tanto artísticas quanto 

técnicas, como: desenho, pintura, histórias em quadrinhos (HQ), teatro, cinema, uso de 

softwares de computador, smarthphones, outros. 

 

Palavras-chave: Geografia Escolar; Motivação; Transmidiação. 
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Resumo 

O presente artigo procura apresentar como possibilidade pedagógica, a utilização da 

fotogeografia enquanto instrumento de ensino-aprendizagem, cuja função é ajudar os 

alunos surdos a lidarem com as diferentes linguagens que fundamentam o ensino de 

Geografia. Nesse sentido, pretende-se proporcionar aos professores de Geografia que 

atuam com este seguimento, repensarem suas práticas pedagógicas no que se refere ao 

encaminhamento de atividades que utilizem o recurso da fotografia como uma linguagem 

visual, a ser utilizada para leitura e interpretação do mundo, a partir do desenvolvimento 

do raciocínio geográfico dos alunos. Nesse processo, os alunos surdos devem conhecer, 

compreender e interpretar as diferentes paisagens, a partir da utilização da sua língua 

materna Libras (Língua brasileira de sinais), na construção de conceitos mais 

significativos e que os possibilitem ler e decodificar a paisagem estudada. Outro 

elemento abordado, se refere a função da imagem enquanto linguagem de comunicação, 

pela diversidade e acesso aos recursos comunicativos atrelada ao advento tecnológico. 

Essa discussão nos permite reconhecer, a fotografia como elemento cultural importante 

para a aprendizagem do aluno surdo, tendo em vista, que o uso de imagens associado a 

comunicação visual-motora permitirá a formulação de conceitos mais significativos à 

realidade desse grupo, com maior riqueza de informações e detalhes, sendo, portanto, 

uma excelente fonte de pesquisa para o ensino de Geografia, a partir do olhar dos 

estudantes surdos.   

 

Palavras-chave: Alunos surdos. Ensino de Geografia. Fotogeografia. 

                                                           
1 Professor efetivo de Geografia da educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal e 

doutorando no Programa de pós-graduação em Geografia na Universidade de Brasília – UnB. 
2 Professor efetivo de Geografia da educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal e 

doutorando no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília-UnB. 



 

214 
 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: O USO DE JOGOS COMO UMA 

METODOLOGIA PARA A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

Karolayne Araújo Coelho 

karolayneacoelho@gmail.com1 

Mariana Amâncio de Sousa Moraes 

mariana.amancio2901@gmail.com 

 

Resumo 

As práticas de ensino, bem como atividades de estágios e oficinas realizadas durante a 

graduação, são de grande importância para os cursos de licenciatura, por permitirem o 

contato dos graduandos com o dia a dia e a realidade das escolas. Essa aproximação, 

ao longo da formação de professores, favorece seu desenvolvimento profissional por 

permitir, ainda na graduação, uma vivência junto aos aspectos da sala de aula que não 

são possíveis de serem compreendidos em sua totalidade, apenas na teoria. Tem-se, 

portanto, a necessidade e a pertinência da teoria e da prática, que em uníssono, 

contribuem para a sua formação. Dentre as diversas dificuldades no meio educacional 

está a inclusão de alunos com necessidades especiais em sala de aula. Esses alunos, por 

vezes, não conseguem acompanhar uma aula tradicional e meramente expositiva, 

realizada apenas com a voz do professor, lousa/datashow e livro didático. Dessa forma, 

acreditamos ser fundamental a elaboração de metodologias diferenciadas, que auxiliem 

na inclusão de todos os alunos. Para tanto, um dos instrumentos pedagógicos é a 

ludicidade e, em nossa prática, discutiremos o papel dos jogos educativos. Esses 

desenvolvem diversas características dos discentes, como o respeito, a sociabilização e 

o pensamento lógico, além de poderem ser utilizados tanto para o entendimento de 

determinados conteúdos quanto para avaliações. Tem-se, portanto, uma ferramenta 

muito rica e com uma miríade de possibilidades, se bem explorada. No caso da 

intervenção descrita neste trabalho, foi elaborado um jogo com uma série de perguntas 

e uma rodada de mímicas, relacionadas ao assunto programático da região Nordeste 

brasileira. Notou-se que, através dessa metodologia, a aluna com necessidades especiais 

presente em sala interagiu mais do que no dia a dia das aulas tradicionais, incluindo-se, 
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portanto, no decorrer da atividade. Desse modo, consideramos a significância dos jogos 

como metodologia de inclusão. 
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Resumo 

O presente artigo busca aborda a importância da literatura no ensino de geografia, e 

como ela pode auxiliar no processo ensino-aprendizagem, de forma interdisciplinar, 

permitindo ao aluno desenvolver seu campo de saberes de forma efetiva, cooperando 

para aprendizagem integral e reflexiva dos conteúdos geográficos. No decorrer do artigo 

é feito uma breve reflexão sobre geografia e literatura e uma análise do romance “Vidas 

Secas” de Graciliano Ramos, publicado pela primeira vez em 1938, pela Editora José 

Olympio. Esta obra possibilita desenvolver uma gama ampla de conteúdos geográficos 

na área do ensino, com base nos conteúdos estruturantes do ensino de geografia. O artigo 

foi elaborado mediante levantamentos bibliográficos, através de leituras de artigos e 

livros que contribuíram para reflexão. Dessa forma o artigo busca contribuir para o 

avanço do ensino de geografia, superando as velhas práticas conteudistas e de 

memorização, que por muito tempo permeou o ensino tradicional. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo discutir maneiras de aplicar a música como recurso 

metodológico para o ensino da Geografia no nível médio. Para isso foi desenvolvida uma 

pesquisa ação com duas turmas de 3º ano do Ensino Médio Técnico, Mineração e 

Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Campus 

Belém. A pesquisa ação contou com cinco etapas, das quais uma foi de observação e 

sugestão da prática, sendo requisitado que os alunos das turmas se dividissem em grupos, 

a segunda de elaboração de um roteiro, a terceira com uma discussão de texto sobre 

música de protesto, a quarta produção de texto e entrevistas e a quinta com 

apresentações de seminários e uma palestra. A realização das etapas contribuiu para o 

solucionamento de problemáticas cotidianas observadas, quebra de práticas 

tradicionais, ao estímulo a uma percepção crítica por parte dos alunos e para um ensino 

contextualizado Interdisciplinar e Transversal da Geografia e do componente curricular 

urbanização Brasileira. 
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Resumo 

A pesquisa aqui apresentada parte da compreensão sobre a importância de propor novos 

(ou outros) olhares sobre questões relacionadas ao espaço por meio das diferentes 

linguagens, entre elas, a música. Observando como a música tem sido cada vez mais 

presente na vida dos alunos, despertou-se o interesse em compreender, a partir de 

determinados gêneros, como esta se relaciona com seu cotidiano, identificando os fatores 

pelos quais eles escutam determinadas músicas de diversos gêneros e sua relação com a 

realidade que vivenciam. Assim, o objetivo central da pesquisa é analisar de que maneira 

as preferências musicais dos estudantes de uma escola pública de Dourados (MS) se 

relacionam com suas vivências, práticas e imaginações espaciais. Para atingir os 

objetivos propostos na pesquisa, além de iniciarmos a revisão bibliográfica sobre o tema, 

foi aplicado um questionário junto a alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública de Dourados (MS). Tal escola está localizada em uma das regiões 

carentes de Dourados (MS) e os alunos que a frequentam, em geral, possuem perfil 

socioeconômico de baixa renda e tem contato frequente com situações de violência. Os 

resultados obtidos indicam os motivos pelos quais os alunos gostam de música, suas 

principais preferências em termos de gêneros musicais e de músicas e artistas em 

específico. Notou-se o predomínio do rap/hip-hop, seguido do funk e do sertanejo entre 

os gêneros que os alunos mais gostam. Tais preferências nos trazem indícios de que há 

uma identificação, por parte dos alunos, entre as músicas (letras e contexto de produção) 

e as realidades que vivenciam cotidianamente. Nas próximas etapas da pesquisa 

analisaremos as letras das músicas mais citadas na preferência dos alunos pesquisados, 

procurando relacioná-las aos gêneros musicais no intuito de buscarmos elementos que 

permitam pensar em que medida tais músicas participam da construção das imaginações 

e práticas espaciais desses alunos.  

Palavras-chave: Música, imaginações espaciais, alunos. 
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Resumo 

Esta pesquisa vem de um projeto idealizado pelo Pibid (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência) de Geografia da Universidade Federal do Espirito Santo, na 

escola EEEFM Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto. O Pibid é um programa da 

Capes que tem como objetivo integrar o aluno de licenciatura no ambiente escolar, sendo 

assim realizando projetos e atividades para os estudantes de educação básica. Essa 

prática educativa que inclui o teatro no ensino de geografia, pretende propor e ressaltar 

essa linguagem oral como uma possibilidade de ensinar conceitos geográficos no que 

tange a sua ciência. Dessa forma, esta atividade foi proposta ao 3º ano do ensino médio, 

para discutir e refletir sobre as características da população brasileira no tema acerca 

de geografia da população. A metodologia dessa pesquisa foi de forma dialogada com 

os estudantes, onde os tópicos de cada cena, o que fazer para melhor exprimir aquele 

assunto geográfico fosse melhor exposto. Assim sendo, todo o processo de início ao fim 

foi sendo construído e refletido dentro e fora de sala de aula, uma vez que a pesquisa 

sobre determinado assunto, como entender os setores das atividades econômicas, dados 

sobre desigualdade salarial ou o que era atividade ocupada e desocupada dentro da PIA 

(População em Idade Ativa). Portanto, ao pensar e produzir todo o teatro tornou-se algo 

interessante para os alunos, mostrando o teatro como uma forma eficaz de expressar 

determinadas ações do cotidiano que podem ser estudados dentro do ensino de geografia, 

sendo um grande artificio de para o professor, já que ao aproximar o conteúdo da 

realidade do educandos facilita, já que eles não são sujeitos passivos da sua história. A 

experiência para os estudantes em iniciação à docência também enriqueceu a vontade 
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de continuar buscando novas práticas em sala de aula que possam enriquecer o ensino, 

sendo uma eterna troca de saberes entre os estudantes da educação básica e os docentes. 

 

Palavras-chave: Teatro, Pibid, Ensino de Geografia. 
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Resumo 

O presente trabalho é parte da pesquisa de doutorado em andamento no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

a qual objetiva analisar as potencialidades da utilização das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) para o desenvolvimento das aprendizagens 

cartográficas e para a formação do pensamento espacial. Além disso, pretende-se 

verificar em que medida as TDICs possibilitam a compreensão e (re)valorização do 

espaço local pelos educandos e para o desenvolvimento do protagonismo dos mesmos no 

processo de ensino. Tendo em vista que a pesquisa se encontra em fase inicial, neste texto 

apresentaremos algumas reflexões e análises preliminares elaboradas com base em 

revisões bibliográficas e das primeiras experiências pedagógicas realizadas no ano 

letivo de 2018 com estudantes do Ensino Médio de uma escola do campo. As referidas 

experiências foram desenvolvidas por meio de atividades interdisciplinares articulando 

as disciplinas de Geografia e Terra Vida e Trabalho (TVT) e envolvendo o uso das TDICs 

na produção de mapas sobre o espaço local. Objetivou-se despertar nos estudantes o 

protagonismo e criatividade, explorando as potencialidades advindas do uso das 

tecnologias digitais aliadas ao Google Maps e do Google Earth e outras mídias 

auxiliares. Embora se trate de uma pesquisa ainda em andamento, foi possível constatar 

por meio das reflexões teóricas e das experiências pedagógicas realizadas, que as 

atividades propiciaram o desenvolvimento de habilidades de localização e orientação no 

espaço geográfico, além de (re)valorizar os conhecimentos e cultura das populações do 

campo e contribuir para a formação ideias e (re)conhecimento dos saberes relativos ao 

espaço local e a compreensão de que eles são integrantes e agentes transformadores 

destes espaços. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia, Escola do campo, Cartografia. 
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Resumo 

Na educação têm-se vivido diversos paradigmas no tocante as relações estabelecidas no 

processo educacional, principalmente quando observamos em escala nacional. Para 

todos que constroem os cursos de Licenciatura no Ensino Superior as questões 

relacionadas às práticas pedagógicas estão sempre permeando as discussões acerca do 

processo de formação docente. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar um relato das 

práticas pedagógicas ocorridas no Programa Residência Pedagógica Geografia, no 

Colégio Estadual Joaquim Vieira Sobral, localizado no bairro Jabotiana, munícipio de 

Aracaju – SE, visando um intercâmbio efetivo da comunidade acadêmica, em nível de 

produções, inovações e pesquisas relacionadas às metodologias pedagógicas, com a 

comunidade escolar do Ensino Básico. Os procedimentos metodológicos basearam-se no 

estudo de referenciais teóricos discutidos ao longo do curso de graduação, bem como 

nas orientações do Programa Residência Pedagógica Geografia. Assim, foram 

realizadas tais atividades: O desenho como ferramenta pedagógica; a construção da 

boneca Abayomi como forma de aceitação e autoafirmação da cultura negra; 
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Estreitando laços; e a produção de cartazes como alternativa pedagógica, durante o 

período inicial do Programa Residência Pedagógica Geografia.  

 

Palavras-chave: Formação Docente, Práticas Pedagógicas, Educação Social. 
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Resumo 

Este artigo trata de uma leitura sobre oficina didática com a cartografia social 

desenvolvida na Escola Raimundo Facó no Assentamento Antônio Conselheiro em 

Aracoiaba no Ceará, através de parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e a Universidade Federal do Ceará, no período de 2016 e 2018. O 

objetivo do trabalho é revelar leituras dos educandos sobre a organização territorial do 

assentamento promovida pela escola do campo, enfatizando questões relativas a 

importância da leitura espacial do assentamento no desenvolvimento de práticas 

econômicas, políticas e culturais. A metodologia foi constituída de pesquisa de campo, 

oficina didática de cartografia social e entrevistas diretas. O mapa social se apresentou 

como um produto fundamental no reconhecimento das comunidades com seus espaços de 

moradia, trabalho e cultura; capaz de promover, o aprendizado sobre a organização 

espacial do assentamento e de ser um documento para fortalecer a luta pela autonomia 

na autogestão dos espaços pelas comunidades camponesas junto aos órgãos públicos. 

Palavras-chave: Escola do campo. Aprendizagens significativas. Campesinato. 
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Resumo 

Esse ensaio visa relatar experiências realizadas, a partir de diferentes metodologias de 

ensino, com base na Educação Ambiental (EA) crítica em Unidades de Conservação 

(UCs), especialmente na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado em Campo 

Grande-MS. Para a realização do Projeto de Ensino foram realizadas as seguintes 

ações: levantamento bibliográfico e documental; aplicação de questionário diagnóstico; 

realização do projeto com acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). Durante a aplicação do projeto, que envolveu acadêmicos dos Cursos de 

Mestrado e Graduação em Geografia, Turismo e Arquitetura e Urbanismo da UFMS, 

foram realizadas atividades como: aplicação de questionário diagnóstico; reuniões 

formativas acerca da temática abordada; oficina para a produção de zine; dinâmica da 

sala invertida acerca de UCs e as estratégias de EA crítica utilizadas para dirimir 

conflitos em UCs; visitas técnicas a APA do Lajeado; construção de maquetes da Bacia 

Hidrográfica do Lajeado e da APA; oficinas de Educomunicação; e, socialização dos 

resultados obtidos. O projeto trouxe contribuições no processo de formação acadêmica, 

pois enquanto futuros profissionais esses alunos tendem a compor equipes 

interdisciplinares capazes de trabalhar com a EA numa perspectiva crítica.  

 

Palavras-chave: Educomunicação; interdisciplinaridade; Socioambiental.  
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Resumo 

O presente trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC da autora 

em conjunção com um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio grande do Sul – FAPERGS. No recorte do projeto, bem como 

do TCC, é proposto analisar as pesquisas envolvendo a temática Literatura atrelada ao 

ensino de Geografia Física, tendo como parâmetros de análise as publicações (artigos 

completos e resumos expandidos) presentes nos anais do Encontro Nacional de Prática 

de Ensino em Geografia – ENPEG da edição de 2017, avaliando dessa forma o que está 

sendo pesquisado acerca dessa temática. Como objetivos do trabalho, se baseia em 

identificar as pesquisas realizadas no âmbito do ENPEG da edição de 2017 que 

trabalhem a Literatura vinculada ao ensino de Geografia Física, utilizando dessa 

linguagem para o processo de ensino e aprendizagem dessa temática, bem como 

identificar as metodologias e práticas utilizadas nos artigos para, assim, classificar quais 

conteúdos e/ou temáticas ainda possuem demandas de projetos e oficinas voltadas aos 

conhecimentos da área da Geografia Física. Para a realização do trabalho, foi proposta 

uma revisão de literatura sobre o tema proposto e o levantamento de dados a partir dos 

anais do XIII ENPEG, a fim de identificar as pesquisas realizadas, seus locais e 

temáticas. Utilizar das diversas linguagens presentes atualmente, como a Literatura, 

promove conhecimentos que instiguem a imaginação e a criatividade, além de trazer um 

importante hábito à tona, o hábito da leitura, que promove uma melhor escrita e 

interpretação dos fatos. Foi realizada a pesquisa nos Anais do XIII ENPEG. Ao todo, 

foram 344 artigos publicados nos anais. A partir da busca pela palavra-chave Literatura, 

foram encontrados 14 artigos que, ao longo do texto, abordaram a temática da 

Literatura, ou seja, 4% do total dos artigos. A partir da seleção de artigos, foi feita a 

leitura dos mesmos para compreender sobre quais temáticas os textos acerca de 

Literatura e Ensino se tratavam. Dos 14 artigos que dialogavam sobre Literatura, 

somente 4 abordam a questão da Geografia Física, entre eles citando questões 

ambientais (lixo e suas consequências), conteúdos como hidrografia (estudo de rios e 

seus elementos), relevo, solo, aspectos climáticos, vegetação e biomas (no exemplo 
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trabalhado o Bioma Cerrado). Desse modo, percebeu-se que eram trabalhadas diversas 

questões acerca da Geografia Física, porém nenhum dos trabalhos tratava acerca do 

relevo do ponto de vista de sua gênese e dos agentes internos e externos, além de outros 

elementos. A revisão de literatura realizada contribuiu no que tange as pesquisas acerca 

do ensino de Geografia Física, que vem ganhando destaque nos últimos anos. Além disso, 

mesclar referências do ensino de Geografia e da Geografia Física com a Literatura 

propõe uma pesquisa interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia Física; Literatura; Linguagens; Anais de Eventos. 
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Resumo 

A história da Cartografia se faz presente desde os tempos mais remotos, acompanhada 

da história da humanidade, desde os povos primitivos, por exemplo, com suas 

representações rupestres da realidade. Porém, sua abordagem no âmbito escolar ainda 

se encontra muito banalizada, levando em conta que os docentes de Geografia encontram 

muita dificuldade de ensinar a Cartografia de forma simples, considerando que os 

mesmos – ou a maioria – também não tiveram um ensino cartográfico eficiente, 

formando, então, um ciclo que gera o analfabetismo cartográfico. O mapa é um meio de 

comunicação que se utiliza da representação gráfica, sendo o principal recurso visual 

fundamental para o docente ensinar Geografia, mesmo sabendo que ele ainda não é 

interpretado de forma a fazer sentido para o leitor, o que reforça a ideia de que a 

alfabetização cartográfica se faz cada vez mais necessária. Dessa maneira, é importante 

reiterar que a Cartografia permite conquistar autonomia através da habilidade de leitura 

de mapas e da extração de informações presentes neles. Sendo o produto final do ramo 

de conhecimento da Cartografia, o mapa segue tendo um papel de grande relevância no 

ensino de Geografia. A linguagem cartográfica precisa ter o mesmo cuidado 

metodológico na sua alfabetização quanto à linguagem escrita. Ela é específica, precisa 

da inclusão fundamental dos elementos de mapas e gráficos para sua representação. 

Sendo assim, o objetivo principal do presente trabalho é de reforçar a importância do 

ensino cartográfico enquanto formador de cidadãos e de analisar possíveis indícios de 

ausência de ensino de Cartografia nas escolas. Além de, posteriormente, realizar 

comparações entre o ensino público e privado, abordando ainda a metodologia de 

autores fundamentais para o ensino da Cartografia no Brasil.   
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Resumo 

Este trabalho descreve uma pesquisa-ação realizada em Barreiras, município que se 

localiza no extremo Oeste da Bahia. A atividade foi desenvolvida em uma escola pública 

do Ensino Fundamental situada em zona periférica da cidade. O objetivo principal da 

ação foi compreender a importância do ensino de solos e possibilitar reflexões sobre a 

temática de uso e ocupação territorial local, tendo como referência a agricultura 

intensiva, devido ao contexto econômico da Região Oeste. Neste sentido, será ressaltado 

nesse trabalho o procedimento metodológico de produção e utilização de materiais 

didáticos no ensino de geografia. O uso dos materiais confeccionados proporcionou uma 

interação entre educador e educando, tendo os recursos didáticos contribuído para que 

o processo de aprendizagem tenha sido mais bem-sucedido. Neste ponto de vista, este 

relato se interpõe como uma nota dessa experiência e uma reflexão para que se possa 
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contribuir para o ensino sobre solos e para o processo de ensino-aprendizagem na 

Geografia Escolar. 

 

Palavras-chave: Pesquisa-Ação, Solos, Ensino de Geografia, Recursos Didáticos, 

Material Didático. 
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Resumo 

Este ensaio se constitui em uma reflexão sobre a utilização da charge como recurso 

didático no ensino de geografia, o mesmo é resultado da pesquisa de mestrado intitulada: 

Charge no Livro Didático de Geografia do Ensino Médio. A metodologia adotada 

pautou-se no levantamento bibliográfico, em que se identificou a contribuição de Callai 

(2013), Flôres (2002), Lago (1999), Mattos (2010), Miani (2001), Silva (2007), Tomita 

(2012), Torres (2012), Zabala (1998) e outros autores que contribuem para o estudo do 

tema. Além disso, a pesquisa pautou-se ainda na análise de conteúdo das coleções de 

livros didáticos segundo Bardin (1977). Após as etapas e a execução dos procedimentos 

metodológicos, constatou-se que a charge é um recurso didático com elevado potencial 

de utilização no ensino de Geografia, pois ela possibilita a discussão e reflexão de 

diversos temas como Meio Ambiente, Geografia Política, Geopolítica, bem como 

Geografia Urbana. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Múltiplas Linguagens; Metodologias. 
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Resumo 

Este texto apresenta o processo de uma pesquisa de doutorado em educação finalizado 

em 2018 desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa pesquisa a cartografia escolar e suas 

linguagens são consideradas um problema, seja pela reprodução como imagem estática 

dos fenômenos espaciais, ou como discurso que fixa a leitura do mundo. Porém, mais do 

que definir outro meio didatizante de ensinar cartografia, esta tese escolheu pela criação 

de resistências na educação geográfica ao se aproximar da arte contemporânea. O que 

pode a arte contemporânea diante do que parece não se mover com a cartografia 

escolar? Práticas pedagógicas foram propostas na Educação Básica e no Ensino 

Superior a partir da seleção de obras de arte contemporânea que possuíam os elementos 

da cartografia em suas imagens ou processos criativos. Foram criados no processo de 

construção da tese dois movimentos: o primeiro como espectadora das obras de artistas 

reunidos em torno do problema elaborado e da construção de práticas pedagógicas; e 

um segundo ao de-formar à docência em geografia com a participação em oficinas de 

colagens, gravuras e bordados com a intenção de experimentar a possibilidade de além 

de espectadora, e professora de geografia, criar outras estéticas cartográficas. 

Exercitou-se o pensamento pela potência dessas ferramentas artísticas aproximadas dos 

elementos e objetos da educação geográfica como parte de um processo formativo 

emaranhado pela arte e pela educação. Ao afirmar o desejo de operar com as imagens 

cartográficas como expressão e sensação, traçou-se sobre a cartografia escolar 

possibilidades outras de exercitar a imaginação e outros modos de ler e apresentar o 

mundo.  

Palavras-chave: Educação geográfica. Cartografia escolar. Arte contemporânea. 
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Resumo 

O presente texto traz um relato de experiência em uma horta escolar durante três anos 

de atuação como bolsistas em um programa de extensão. Trabalhamos com uma imagem 

dada de “horta escolar” e com a atuação do professor de geografia nesses espaços, 

costurando com a educação ambiental. O possível está dado por uma imagem única de 

horta e de educação ambiental. Objetivamos com o texto na forma de relato mostrar 

outros caminhos trilhados a partir dessa imagem única dada às hortas nas escolas. 

Descreveremos o que acontece quando canteiros ordenados não sustentam mais uma 

ideia, uma imagem e, ao mesmo tempo, como se movimenta o professor de geografia 

quando estes canteiros fracassam. Utilizamos de oficinas em educação para tais 

acompanhamentos: do professor em formação e da horta em transformação. Em nossas 

narrativas aparecem os momentos desse processo, inclusive o que está no meio, feito uma 

zona de fronteira: a etapa onde aquele espaço não é horta nem é jardim, é um pouco dos 

dois, é mistura. Chegamos na hortajardim como um modo de fazer em educação e 

geografia tanto para os estudantes como para os professores. Este espaço nos permite 

estudar, geografar, escrever na terra e com a terra e assim fazer outras geografias. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Jardim, Geografias. 
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Resumo  

Este trabalho relata a importância da Residência Pedagógica na formação do futuro 

professor de Geografia e tem objetivo apresentar os resultados obtidos através das 

intervenções pedagógicas realizadas pela Residência Pedagógica Geografia/UFS na 

Escola EMEF José Antônio da Costa Melo ao longo do ano de 2018. Dentre das 

atividades desenvolvidas, destaca‐se a horta escolar, pois esta proposta prática 

contribuiu para modificações nos hábitos e nas atitudes dos alunos no ensino 

fundamental, visando a formação da consciência e do respeito pelo meio ambiente e pelo 

ambiente escolar. Apreendeu-se também que o docente deve sempre buscar trabalhar a 

partir da interdisciplinaridade, demonstrando a importância da Geografia para si e para 

os seus educandos no mundo real, a fim de tornar o conhecimento da Ciência Geográfica 

algo mais prazeroso e pertinente para ambos os sujeitos do processo de 

ensino/aprendizagem.  
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Resumo 

Frente ao complexo debate acerca dos Direitos Humanos que ocorre nos últimos anos 

no Brasil, é relevante trabalhar essa temática em sala de aula, a fim de fomentar a 

compreensão desses direitos. A Geografia sendo uma ciência que busca desenvolver o 

senso crítico nos discentes, tem neste assunto uma gama de possibilidades para analisar 

e refletir a realidade socioespacial dos Direitos Humanos no mundo e em nosso país. O 

presente trabalho relata a experiência na Escola Municipal de Educação Básica 

Guiomar Medeiros, localizada no interior do município de Bossoroca/RS. Teve por 

objetivo geral: refletir sobre os Direitos Humanos em uma perspectiva geográfica; e por 

objetivos específicos: analisar notícias que cumprem ou violam os Direitos Humanos; 

contextualizar as diferenças culturais e geopolíticas nas notícias; propor uma solução 

aos problemas sociais apresentados pelas notícias. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo 

direitos essenciais a todas as pessoas, independente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, 

idioma, religião, etc. Neste sentido, cabe a Geografia um olhar crítico perante a 

importância de garantir os Direitos Humanos no Brasil e no mundo, buscando entender 

como a ONU tornou-se a maior organização política mundial e qual o papel do Brasil 

na organização. A seleção de notícias ocorreu em sites oficiais da imprensa ou de 

governos, com temáticas de educação, saúde, religião, segurança e política, sempre 

colocando a análise geográfica dos fatos e da espacialização dos acontecimentos. 

Buscou-se notícias atuais do Brasil e do mundo, debatendo entre os discentes as 

diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais entre os países nos quais as notícias 

ocorreram. A Geografia necessita estar atenta aos debates contemporâneos e precisa 

criar possibilidades para que o senso crítico seja estimulado nos discentes. Mostrar na 
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prática como os Direitos Humanos ocorrem ou são ignorados, faz com que se 

compreenda o que é a declaração e qual a importância na sociedade. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; ONU; Educação. 
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Resumo 

O referido estudo debruçou-se sobre as percepções e imagens de professores marcantes 

dos estagiários de Geografia da Universidade Federal da Bahia analisando os impactos 

dessas marcas nos processos de ensino-aprendizagem. Para tanto, foram desenvolvidos 

os seguintes procedimentos: entrevistas semiestruturadas com dez estagiários 

regularmente matriculados no componente curricular de Estágio Supervisionado em 

Geografia I, no semestre 2018.2. O estudo apoiou-se nas abordagens qualitativas de 

pesquisa, sendo um estudo exploratório. A compreensão a que se chegou foi que para os 

estagiários o marcante pode ser percebido enquanto negativo ou positivo, depende muito 

das sensações e do contato dos sujeitos com o fenômeno em relação às suas experiências 

prévias. Sobre as percepções e imagens de professores marcantes, no que tange aos 

aspectos positivos, a maiorias dos sujeitos aponta para imagens de professores que 

trabalham nas suas aulas com a afetividade, com as emoções e que valorizam os 

estudantes e os seus saberes vivenciais. Já para as imagens “negativas” de professores 
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marcantes são apontados os sujeitos que desenvolvem as suas aulas de forma autoritária, 

transmissiva, desencorajadora e despreocupada com a vivência dos estudantes. Dessa 

forma, foi possível perceber que essas imagens de professores marcantes influenciaram 

diretamente na escolha da docência enquanto campo de atuação profissional dos 

estagiários, além de que impactam diretamente nos processos de ensino-aprendizagem, 

na relação do estudante com o professor, com a disciplina, com o conteúdo e até com a 

instituição escolar.  

 

Palavras-chaves: Imagem, memória imagética, professores marcantes. 
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Resumo 

Essa pesquisa avalia, como são abordados os conteúdos de hidrografia do primeiro ano 

do ensino médio, em dois livros didáticos, no ano de 2018. Na abordagem desse trabalho 

analisou-se conteúdos da temática de hidrografia, no intuito de descobrir qual o teor dos 

mesmos e se atingem as competências e habilidades determinadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs do Ensino Médio, determinado pelo Ministério da 

Educação – MEC e o Referencial Curricular do Estado de Mato Grosso do Sul também 

do Ensino Médio elaborado pela Secretaria de Estado de Educação – SED do estado. Os 

livros estudados nessa pesquisa são #Contato Geografia – CG e Geografia Contextos e 

Redes - GCR. Para a análise deste material, nos apoiamos na metodologia proposta por 

Marinho, Ramos e Franco (2017) que avaliam de forma comparativa e com pesos, quanto 

a presença e qualidade da explicação dos conteúdos de hidrografia (que inclui 

ordenação, fundamentação da informação, áreas de abrangência, atualização, relação 

conteúdo/realidade, linguagem e presença de figuras e atividades). E os resultados 

obtidos apontaram a supremacia do livro didático #Contato Geografia, por dois motivos, 

o principal é que no livro Geografia Contextos e Redes, não são trabalhados os temas 
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canais fluviais e águas oceânicas. E o segundo motivo refere-se à alta pontuação, em 

relação ao livro CG, em todos os parâmetros analisados.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Conteúdos de Hidrografia, Livro didático. 
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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo por meio das obras de 

Benedito Calixto e imagens aéreas de Sérgio Furtado como recursos didáticos para a 

discussão das categorias de paisagem e lugar. A metodologia é bibliográfica, documental 

e de pesquisa ação a partir da aplicação de sequências didáticas e saídas de campo. As 

categorias de paisagem e lugar foram discutidas com suporte da Base Nacional Comum 

Curricular. A etapa prática da pesquisa foi aplicada numa escola santista, onde os 

sujeitos são alunos do  oitavo ano do ensino fundamental II. Para complementar a 

sequência didática foi realizada saída de campo à Pinacoteca Benedito Calixto para que 

os alunos conheçam as obras originais do autor abordado. Os resultados parciais da 

pesquisa mostraram que os alunos interpretam a paisagem de diferentes momentos da 

história santista de modo satisfatório embora grande parte dos participantes desconheça 

a presença das obras do autor Calixto e a presença de uma pinacoteca a poucas quadras 

da escola onde estudam. Com a sequência didática fica evidenciada a necessidade de 

reforçar entre os sujeitos discussões e reflexões sobre os conceitos de lugar e paisagem. 

 

Palavras-chave: Paisagem, Lugar, Benedito Calixto. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo propor uma sequência didática a ser trabalhada nas 

aulas de Geografia do Ensino Básico, efetuando uma articulação entre o Trabalho de 

Campo e a Linguagem das fotografias na abordagem do Ensino de Cerrado. O uso da 

Linguagem fotográfica surge como uma possibilidade de estreitar a relação entre o 

conteúdo teórico com as operações mentais desenvolvidas pelos alunos ao evidenciarem 

temas e conteúdos da Geografia. Dentro da proposta de campo, as questões sobre 

apropriação rural e urbana são elementares para a reflexão e debate acerca das 

transformações causadas pela ação antrópica impulsionadas pelo viés do capitalismo. 

Metodologicamente nos pautamos em uma abordagem qualitativa com uso 

procedimental do levantamento bibliográfico, na tentativa de obter um produto de uso 

prático, e não prescrito, aos professores de Geografia. Tal proposição se faz pertinente 
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uma vez que o esmiuçar de questões sobre o Ensino de Geografia e Trabalho de Campo, 

valorativos a temáticas locais, são essenciais para o avanço da Geografia enquanto 

Ciência e disciplina escolar. Neste sentido, compreendemos que é necessário pensar o 

ensino de Geografia a partir da reflexão de uma sociedade que se depara com intensas 

transformações no espaço geográfico, tornando cada vez mais complexas as relações da 

sociedade com o ambiente. Como resultado de nossa pesquisa, que se faz teórica (mesmo 

com a execução do pré-campo), apresentamos a própria sequência didática em uma 

perspectiva geográfica, organizada conforme o pensamento de mediação didática de 

relação entre os conteúdos geográficos e as operações mentais a serem desenvolvidas 

pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Linguagem, Sequência Didática. 
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Resumo 

O presente trabalho refere-se a inserção do trabalho de campo como prática de ensino 

para a formação do pedagogo. A prática foi desenvolvida na disciplina de Conteúdos e 

Metodologias do Ensino de Geografia no curso de Pedagogia na Unidade de Barbacena 

da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e relacionou o ensino de geografia 

à literatura. Nosso objeto de estudo foi a obra de Monteiro Lobato, após as explanações, 

leituras e discussões em sala de aula embasada pela obra “A Geografia de Dona Benta”, 

realizou-se o trabalho de campo para a visitação do Museu Histórico, Folclórico e 

Pedagógico Monteiro Lobato situado na Cidade de Taubaté – SP. O trabalho de campo 

é uma prática de ensino que se faz presente no ensino de geografia, o objetivo desta 

atividade é inserir na formação do Pedagogo a prática do trabalho de campo como uma 

relevante ferramenta de ensino que possibilita a apreensão dos fenômenos estudados e 

propicia a observação direta do fenômeno. Após a atividade foram elaborados pelos 

alunos um relatório de campo, no qual foram elencados os aspectos visíveis da paisagem 

no percurso do trabalho de campo, as percepções espaciais da cidade de Taubaté-SP, a 

descrição do Museu e o relato de vivência, finalizando, dissertaram sobre a importância 

do trabalho de campo para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Ensino, Geografia e Literatura. 
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Resumo 

O presente artigo, vinculado ao curso de Geografia da Universidade Estadual de 

Maringá, tem como objetivo tratar sobre a contribuição dos jogos de interpretação de 

papéis para o entendimento de conteúdos abstratos abordados em Geografia. Este 

trabalho é o resultado da aplicação de um recurso didático e da experiência adquirida 

durante o estágio obrigatório de licenciatura. Para esta pesquisa, além da análise dos 

resultados da aplicação em prática utilizamos o método de levantamento de referências, 

as quais foram artigos, teses e livros. Os resultados obtidos indicam a efetividade deste 

recurso como ferramenta-pedagógica para a contribuição do discente em sua prática 

social final, bem como na aprendizagem de conteúdo, os quais são de difícil acesso para 

a exemplificação concreta do mesmo. 

 

Palavras-chave: RPG, Ensino, Geografia. 
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Resumo 

Neste relato, pretende-se estudar a construção do conceito de lugar na perspectiva da 

identidade do indivíduo, por meio do uso de maquetes, como recurso didático visando o 

aprendizado e aprimoramento dos conceitos geográficos para os alunos do oitavo ano 

(fundamental maior). Sendo que um dos principais pontos de partida para o 

desenvolvimento deste trabalho, foram as dinâmicas urbanas habitacionais as quais 

derivaram do contexto de implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em 

Altamira-PA.Com isso, através da metodologia aplicada, (construção e utilização de 

maquetes) foi possível perceber ao longo do processo que a proporção visual do conceito 

de lugar, tornou-se mais clara e ampla aos alunos. Julgamos que potencialmente os 

alunos desenvolveram um processo ativo no dinamismo de aprendizagem e que o uso de 

tais recursos didáticos contribuem de maneira efetiva para o ensino e aprendizagem dos 

educandos. 

 

Palavras-chave: aprendizagem, identidade, didática. 
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Resumo 

O trabalho compartilha uma experiência didática pedagógica diferenciada, o ensinar a 

Geografia com Esquetes e no contexto da sua realização ateve-se momentaneamente ao 
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aporte teórico do Esquete e os estudos relacionados à sua matriz originária que envolve 

o teatro. Realizada no ano de 2018, no Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta 

do município de Marechal Cândido do Rondon, região extremo Oeste do Paraná, com 

alunos do 2° ano do Ensino Médio, na disciplina de Geografia em conjunto com o estudo 

dos conceitos de urbanização e transformação do espaço das cidades. O Esquete surge 

da arte do fazer Teatro, mas difere-se da sua matriz formadora pela especificidade 

apresentativa, em razão da sua duração diferenciada. Destaca-se nesta produção a 

adoção do Esquete pela teoria teatral, do diretor e ator Bertold Brecht, que adotava em 

seu teatro o caráter épico, dialético e crítico, salienta nas suas produções a atividade 

interpretativa dos espectadores, pois favorecia e despertava o seu sentido cognitivo, usa-

se este termo como referência para delinear as peças que trazem consigo o contexto 

histórico do tema. Deste modo, trabalhar em sala com os Esquetes são possibilidades 

que vem surgindo como alternativas “inovadoras” e “diferenciadas” ao utilizar-se desta 

prática pelo perfil metodológico essencialista delineado pelo desenvolvimento do aluno, 

ao promover a liberdade e a criatividade de expressar-se, obtém-se resultados para além 

da aparência e da interpretação, vê-se no estudo a essência e as relações entre o 

conteúdo e a realidade vivenciada cotidianamente. 

 

Palavras-chave: Esquete; Práticas de ensino; Geografia. 
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O CINEMA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: 

APONTAMENTOS A PARTIR DA ANÁLISE DAS COLEÇÕES 

APROVADAS NO PNLD/2018 

 

Luís Henrique Dias Rocha 

luisfc_12@hotmail.com1 

Resumo 

A Lei nº 13.006/2014 instituiu a obrigatoriedade de exibição de filmes de produção 

nacional como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica 

da escola, por no mínimo duas horas mensais, nas escolas de educação básica públicas 

e particulares de todo o território nacional. Embora ainda não regulamentada, em sendo 

uma alteração/acréscimo ao texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a Lei 13.006/14 foi incluída na ficha de avaliação do PNLD/2018 no bloco 

intitulado “Formação Cidadã”, entre as prescrições legais a serem observadas nas 

obras avaliadas. Desta forma, os livros didáticos inscritos no PNLD/2018 deveriam 

contemplar a referida Lei. Em vista disso, surgiram os questionamentos: Como os livros 

procuraram atender a esse novo preceito legal? Quais contribuições isso pode trazer 

para a implementação da Lei? Com base nestes questionamentos, estamos desenvolvendo 

uma pesquisa em nível de mestrado cujo objetivo central é identificar e analisar como o 

cinema, em geral, e o cinema nacional em específico comparecem ou são abordados nos 

livros didáticos de Geografia aprovados no PNLD/2018. Para atingir esse objetivo, 

paralelamente à revisão bibliográfica, foi realizada a leitura do Guia do Livro Didático 

de Geografia PNLD/2018 a fim de identificarmos as coleções aprovadas e 

posteriormente, realizou-se o contato com as escolas de ensino básico do município de 

Dourados (MS) para obtenção de acesso às coleções. Procedemos à identificação, nessas 

coleções, quanto aos momentos de inserção e formas de tratamento do cinema ao longo 

dos volumes. Devido tratar-se de uma pesquisa em andamento, os resultados 

preliminares apontam o predomínio do documentário e do drama como gêneros mais 

presentes nos livros didáticos. No que se refere às formas que o cinema aparece nesses 

materiais, observou-se que se restringe a sugestões de títulos com breve resumo sobre os 

filmes e poucas orientações ao professor quanto à procedimentos ou propostas de 

trabalho com os filmes. 

Palavras-chave: Geografia, Cinema, Livro Didático. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA COM OBRAS CINEMATOGRÁFICAS: 

DA TAIGA SIBERIANA A CAATINGA BRASILEIRA 
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Resumo 

Dentre os variados recursos didáticos que são utilizados no ensino de Geografia, como 

o livro didático, o globo terrestre e o mapa, no presente artigo daremos enfoque às obras 

cinematográficas. A partir da obra cinematográfica Happy People: a year in the Taiga e 

uma notícia de jornal foi criado um roteiro de atividades para ser desenvolvido com o 

primeiro ano do ensino médio para discutir o tema biomas. A metodologia utilizada foi 

a Pesquisa-ação, que torna a prática do professor pesquisa para que ele aprimore o 

ensino e consequentemente o aprendizado de seus estudantes. O roteiro não tem o intuito 

de ser uma “Receita Pronta”, mas que seja um balizador de atividades e que os 

profissionais o adequem a realidade de seus estudantes. 

 

Palavras-chave: cinema, ensino de Geografia, recurso didático. 
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CIDADE DE UNA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: PROPOSTA 

METODOLÓGICA 
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Resumo 

O ensino de geografia parte do estudo da interação entre o homem o espaço e a natureza, 

e esse estudo na educação básica deve começar pelo lugar de vivência. As formas como 

se ensina é de suma importância no processo de ensino/aprendizagem dos alunos. O 

presente trabalho busca propor como trabalhar o ensino de geografia no município de 

Una - BA, comum roteiro de campo do centro da cidade, para isso foi realizada um estudo 

de caso, com base em uma revisão de literatura sobre a história da cidade de Una e 

também uma classificação a partir de fotografias dos lugares no centro da cidade.Com 

essa pesquisa pode ser evidenciado que é possível construir metodologias mais atrativas 

ao ensino de geografia, com base em elementos do próprio cotidiano dos alunos e que 

compõem o espaço vivido e percebido. 

Palavras-chave: Trabalho de campo, espaço, Lugar. 
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DO TEMPO AO CLIMA: O USO DA ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA PARA O ENSINO DE CLIMATOLOGIA 

ESCOLAR 

 

Iuri Campos de Souza 
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Resumo 

O estudo da climatologia escolar é parte fundamental para a compreensão do espaço 

geográfico, pois permite entender as diversas transformações que o mesmo sofre ao 

longo do tempo. Este trabalho surge a partir de uma série de ações desenvolvidas em 

uma escola de ensino médio integrado a cursos profissionalizantes, quando se buscou 

trabalhar e entender a dinâmica dos climas no Brasil e no Mundo. Os resultados gerados 

permitiram entender as possibilidades de ensino e aprendizado do conteúdo climatologia 

a partir do uso de uma ferramenta prática em um contexto de aula de campo. Tornou-se 

objetivo inicial desta pesquisa a utilização de uma estação meteorológica automática 

para o ensino e aprendizagem de climatologia no ensino médio, para isso os caminhos 

metodológicos foram fundamentados numa pesquisa-ação. Como conclusão trouxemos 

uma análise das respostas dos questionários respondidos pelos alunos ao final da 

atividade proposta. Também destacamos o desejo de aproximar esse debate, das 

concepções que a escola do campo possui sobre o significado do ensino e aprendizagem 

do clima nas escolas campesinas. 

 

Palavras-chave: Climatologia geográfica, Ensino Profissional, Estação Meteorológica. 
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GEOGRAFIA DÁ ROCK? UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID NA 

EEEP MIGUEL GURGEL EM FORTALEZA-CE 
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Resumo 

Em muitos casos, a música pode vir a ser uma das primeiras aproximações da vida 

humana em sociedade e é a partir dela que se tira muitas das visões de mundo que as 

pessoas têm. Dessa forma, o presente artigo discutirá acerca do uso da música enquanto 

recurso didático nas aulas de Geografia, enfocando o gênero musical hardcore. Tal 

gênero está ligado a pensamentos político-sociais, seja em seus discursos, seja em ações. 

Assim, o objetivo do artigo é apresentar a música como recurso didático, a partir da sua 

importância em proporcionar uma maior aproximação dos estudantes com os conteúdos 

da Geografia Escolar. Essa experiência se deu através de atividades realizadas com o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de 

Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), com os estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Miguel Gurgel. A 

metodologia se deu através do desenvolvimento de 02 (duas) aulas que totalizaram 150 

minutos. Na primeira aula foi utilizado o assunto “Fluxos Migratórios no Brasil” e teve 

como música escolhida “Nous Sommes Le Paraibes” da banda capixaba Dead Fish. Já 

segunda aula teve como assunto “Reforma Agrária e Movimentos Sociais do Campo” e 

a música utilizada foi “MST” também da banda Dead Fish. Para tanto, foi utilizado 

também a pesquisa bibliográfica, que também fundamentou o presente artigo. Como 

referencial teórico, apoiou-se em  Oliveira (2008) com a discussão acerca do surgimento 

e das intencionalidades do hardcore; Pontuschka (2009) acerca das linguagens no 

ensino; Muniz (2012), que discorre sobre o papel do professor frente à utilização do 

recurso didático; Callai (2013) ao dissertar sobre os raciocínios geográficos e, por fim, 

Freire (2003), com a importância da dialogicidade. Como considerações finais, foi 
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observado que o uso da música como recurso didático trouxe uma nova dinâmica para a 

aula de Geografia havendo um aumento no interesse dos estudantes pelos conteúdos da 

Geografia Escolar, além de demonstrarem o desenvolvimento da criticidade. 

Palavras-chave: PIBID, Ensino de Geografia, Hardcore. 
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INSERÇÃO DO SUJEITO IDOSO NO ENSINO DE CARTOGRAFIA 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo apresentar as experiências pedagógicas praticadas 

com os alunos do 6º ano de uma escola estadual localizada em São João del-Rei (MG). 

O fio condutor da discussão é a pesquisa de mestrado intitulada: O Ensino-aprendizagem 

de conceitos cartográficos a partir do tema do envelhecimento da população brasileira 

no espaço urbano. A fundamentação teórico-metodológica tem como base a pesquisa 

qualitativa e a pesquisa ação. Os procedimentos desenvolvidos foram: representações 

dos alunos e dos idosos por meio de desenhos e croquis; entrevista aos idosos; diálogos 

dirigidos; atividades com imagem de satélite e espacialização dos desenhos em mapas. 

Para isso citaremos incialmente as teorias curriculares que subsidiam e influenciam o 

ensino por meio das ideologias presente por trás de cada matriz curricular e a 

importância dos currículos praticados. Os resultados apontam que as crianças interagem 

mais com uma atividade lúdica do que apenas com aulas expositivas e criam seu próprio 

sistema de representação quando desenham, auxiliando no desenvolvimento do 

raciocínio e da alfabetização cartográfica. 

 

Palavras-chave: Ensino, Currículo, Práticas Pedagógica. 
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PARÓDIAS GEOGRÁFICAS: UMA ABORDAGEM LÚDICA 

DOS CONTEÚDOS. 
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Resumo 

O ensino de geografia possibilita ao aluno um contato com os saberes da geografia, que 

tem por objetivo estudar e analisar a superfície terrestre, a distribuição espacial dos 

fenômenos, bem como, a relação entre homem e natureza e suas interferências no espaço. 

Com isto, ao trabalhar com as paródias, possibilitou-se aos alunos um contato lúdico 

dos conteúdos, assim como, sua aprendizagem significativa. Os alunos de todas as séries 

tiveram a oportunidade de desenvolver os conteúdos trabalhados durante o 3º bimestre 

de forma lúdica através da composição de uma paródia. Foi incentivado o uso da 

criatividade, bem como, a adequação das temáticas. Observou-se diante da atividade, o 

envolvimento dos alunos e o comprometimento em desenvolver adequadamente a 

temática. Os alunos ficaram motivados e se dedicaram muito com a realização e 

apresentação das paródias. Percebeu-se que a abordagem permitiu um maior 

envolvimento com os conteúdos trabalhados. A aprendizagem deve permitir um 

envolvimento dos alunos, não pode ser algo estagnado ou tradicional, tem que se 

aproximar das experiências vividas e das habilidades que os alunos possuam permitindo 

que estes sejam protagonistas e provedores de seus conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Geografia-escolar, Recursos lúdicos, Aprendizagem Significativa. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa desenvolvida com 75 alunos dos 6º 

anos do Ensino Fundamental II de uma escola municipal do município de Santa Cruz de 

Minas, Minas Gerais. O objetivo da investigação foi desenvolver material didático como 

apoio a abordagem de conceitos cartográficos e geográficos a partir da realidade local. 

A pesquisa teve como fundamentação teórica a perspectiva social-cultural por permitir 

indicar os lugares sociais que ocupam os participantes e considerar a multiplicidade do 

outro e sua forma de perceber e organizar o espaço. O material didático é composto por 

mapas, exercícios, textos sobre os riscos de enchentes e alagamentos, preservação 

ambiental, fatos históricos do município, dentre outros. Com a utilização de práticas 

complementares e diferentes das tradicionais, uso de outros temas como plano de fundo 

(interdisciplinaridade), foi possível mediar conceitos cartográficos tornando-os 

conteúdo interessante e concreto para o aluno. Por fim, ressalta-se também a 

importância da busca por novas didáticas para sanar as dificuldades encontradas no 

ensino da cartografia e da geografia em geral, criando assim, um ambiente de mediação 

de conhecimento saudável e com poucas dificuldades entre professor-aluno-conteúdo, 

evitando a existência da educação que Paulo Freire (1981) denominou de “educação 

bancária”. 
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Resumo 

Essa escrita faz parte da minha pesquisa de doutorado, defendida no mês de agosto de 

2018, e se centraliza em experimentações com imagens produzidas dentro de práticas 

educativas desenvolvidas por mim em uma das minhas práticas como professora de 

Geografia da Educação Básica em uma escola da rede privada na cidade de Campinas – 

SP. Trata-se de uma reflexão sobre imagens realizadas pelos estudantes, a partir de 

propostas de experimentação de outros tipos de imagens no ensino de um tema que 

compõe a vulgata do ensino de geografia: as relações entre rural-urbano, entre cidade-

campo. Essas propostas de contato e produção de outras imagens tiveram como objetivo 

ultrapassar as fronteiras do currículo habitual, descobrindo potências menores na 

educação. A tese foi escrita em duas grandes partes. A primeira delas concentrou-se no 

conjunto de fotografias utilizado pelos livros didáticos de Geografia que dicotomizam as 

relações entre campo e cidade.  Nessa parte, apontou-se que, dentro do âmbito da 

geografia escolar, os livros didáticos estabelecem dicotomias entre alguns dos conceitos 

abordados, fazendo deles pares a serem estudados/aprendidos como uma polaridade, tais 

como: desenvolvido/subdesenvolvido; centro/periferia; rico/pobre e rural/urbano (tema 

desta pesquisa). O principal incômodo com essas dicotomias é que elas geram elementos 

formadores fixos para os estudantes. Quando esses conceitos tomam formas visuais 

impressas, como as imagens e fotografias dos materiais didáticos, elas funcionam quase 

que exclusivamente como provas ou exemplos do que se afirma no texto escrito que as 

antecede, sucede ou legenda. Dessa forma, essas imagens participam da criação dessas 

dicotomias, raramente provocando desvios nelas. Tendo em vista que esses conceitos 

dicotômicos acerca do rural e do urbano impossibilitam a compreensão da complexidade 

do espaço geográfico, não o considerando como aberto, contínuo e em movimento, as 

experimentações com imagens que configuraram a segunda parte da tese utilizaram 

fotografias e imagens que não estão nos livros didáticos, sendo principalmente obras de 

fotógrafos e artistas. A segunda parte é sobre as experimentações que visaram realizar 

uma nova maneira de lidar tanto com os conceitos geográficos de rural-urbano, campo-

cidade, quando com as próprias imagens visuais em contexto escolar, criando e testando 
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outros modos de entrar em contato com o conteúdo da geografia e do espaço. De maneira 

mais geral, essas experimentações buscam permitir uma outra educação visual, usando 

outras imagens como combates aos pensamentos fixos já estabelecidos, inclusive na 

própria professora-pesquisadora, tendo como objetivo reimaginar o espaço e suas 

classificações, bem como reimaginar as imagens que participam dos contextos de 

escolarização em geografia.  

 

Palavras-chave: Fotografia, Vulgata, Espaço. 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo explicar uma proposta de metodologia desenvolvida a fim de 

refletir sobre os procedimentos utilizados para organizar a análise de conteúdo digital 

de geografia na Educopédia e atender aos objetivos da pesquisa. Trata-se de uma 

pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter explicativo e compreensivo, entendendo 

que abordagens qualitativas trazem contribuições fundamentais na pesquisa 

educacional, tendo em vista seu caráter descritivo e investigativo, com ênfase nos 

processos e significados dos fatos. A abordagem qualitativa, através das suas técnicas 

de análise de conteúdo e ênfase nas percepções dos conteúdos geográficos no ensino 

fundamental da Educopédia, pode fornecer importantes subsídios aos avanços dessa 

compreensão, especificamente quando se trata do tipo de geografia contida na 

Educopédia. O artigo tratará da metodologia qualitativa em educação, da análise de 

conteúdo digital, instrumentos de pesquisa, área de estudo e procedimentos 

metodológicos para que se compreenda o caminho traçado para pensar e desenvolver a 

pesquisa.  
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Resumo 

O presente trabalho tem como tema: "A internet como um recurso didático no ensino de 

estudos Amazônicos" e busca abordar a identificação, o surgimento e o impacto que estes 

recursos provocam na educação e, em especial, no ensino de temas amazônicos. A 

internet e seus múltiplos recursos e linguagens serão abordadas como as fontes primárias 

de imagens utilizadas para o ensino e a aprendizagem de temas relacionados à região 

amazônica, além das mudanças do papel do professor em sala de aula a partir da 

introdução dessa metodologia no processo educativo. O objetivo central do trabalho é o 

de evidenciar propostas didático-pedagógicas e alternativas de ensino em temas 

regionais que se utilizam da internet e dos seus inúmeros recursos como proposta 

inovadora de ensino. As propostas didático-pedagógicas se concretizam através do uso 

de imagens de satélite provenientes da internet (Google earth) para a análise de temas 

como: ocupação urbana e retirada da cobertura vegetal. Estas propostas possibilitarão 

ao aluno uma análise mais próxima da realidade, proporcionando-lhe maior capacidade 

de intervenção em seu meio. 

 

Palavras-chave: internet, recursos didáticos, estudos amazônicos. 
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Resumo 

Este texto tem por objetivo apresentar a importância do letramento digital na formação 

inicial do professor de Geografia. Parte-se do entendimento de que com o 

desenvolvimento dessa habilidade nas aulas em âmbito acadêmico, é possível criar 

condições para que os discentes utilizem metodologias que sejam significativas em suas 

aulas como futuros professores, mediadas pelas tecnologias digitais da informação e 

comunicação. Para compreender como esse saber tem estado presente na formação 

inicial docente, analisamos no contexto em que nos inserimos como docentes, seis planos 

de aula desenvolvidos na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, de 

licenciandos da sétima fase de um curso de Geografia. Para tal, utilizou-se como 

metodologia a pesquisa exploratória, tendo por base os métodos bibliográfico e 

documental. Com o estudo foi possível observar que somente dois planos de aula 

utilizaram as tecnologias digitais de forma a estimular a autonomia e protagonismo dos 

estudantes. Dessa forma é possível o entendimento da importância do suporte dado pela 

formação inicial do discentes nas atividades que ele irá realizar na escola e entre elas as 

metodologias que utilizará para o desenvolvimento das aulas. 

 

Palavras-chave: formação de professores, metodologia de ensino, prática docente. 
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2 Professora Dra. Na UFFS campus Erechim RS, Curso de Geografia Licenciatura e Pedagogia. 
3 Professora  Ma. na UFFS Campus Erechim RS, Curso de Geografia. 
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Resumo 

O ensino de geografia na educação básica demanda a diversificação das ferramentas e 

linguagens para que a mediação dos conteúdos possa acontecer de forma criativa e 

centrada em estratégias mais colaborativas e inovadoras. A imersão no meio técnico-

científico-informacional há algum tempo, trouxe uma nova dinâmica às relações 

estabelecidas na escola e, sobretudo, em relação à forma como os professores e alunos 

entram em contato com os conteúdos formalmente organizados. O fato é que a 

aprendizagem acontece por diferentes canais, e com a internet o papel dos professores 

ganha novos desafios: sistematizar essa sinergia cibernética, orientando e auxiliando na 

construção de conhecimentos científicos que sejam passíveis de uma análise a partir do 

cotidiano dos alunos. Neste artigo iremos apresentar o projeto do website 

“comexpuri.com.br”, desenvolvido junto com os alunos dos oitavos anos do Ensino 

Fundamental II do Colégio Puríssimo Coração de Maria (Rio Claro, São Paulo). O 

comexpuri surgiu da necessidade apontada pelos próprios alunos de “aproximar o 

conteúdo” à realidade vivenciada, ou seja, trazer para o campo das experiências o 

conteúdo que para eles era demasiado abstrato. Na primeira parte do texto, serão 

apresentadas as etapas do desenvolvimento e as potencialidades do site 

comexpuri.com.br, bem como os aplicativos utilizados para a elaboração dos seus 

conteúdos. Na segunda parte, serão discutidas algumas das atividades desenvolvidas 

dentro do site e como os conceitos geográficos e, em especial, aqueles relacionados à 

                                                           
1 Licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

UNESP. Rio Claro, São Paulo. Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade do Porto - FPCEUP-, Portugal. Professor do Ensino Fundamental II, do 

Colégio Puríssimo (rede ICM) na cidade de Rio Claro, São Paulo. 
2 Técnico dos laboratórios de informática do Colégio Puríssimo (rede ICM) da cidade de Rio Claro, São 

Paulo e responsável pelo design e programação do site apresentado ao longo deste artigo. 

*  Agradecemos e parabenizamos todos os alunos e alunas do oitavo ano do EFII do Colégio Puríssimo da 

cidade de Rio Claro, São Paulo, pela criatividade e dedicação ao longo de todo o processo. 
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geografia econômica, foram sendo construídos. Neste perfazer de experiências 

sistematizadas pretende-se suscitar a reflexão sobre o uso das diferentes linguagens do 

ciberespaço na construção dos conhecimentos geográficos e sobre a constante 

necessidade de (re)inventarmos nossas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, interatividade, ciberespaço. 
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Resumo 

Como componente curricular, o ensino de Geografia destaca-se pela natureza 

investigativa e pela interface direta com a sociedade, com a história e com a produção 

dos desdobramentos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, mas vem, com cada 

vez mais frequência, tendo em vista a popularização do acesso á internet e a massificação 

das informações compartilhadas por mídias sociais, sendo influenciado pela dimensão 

do mundo virtual. Objetos fundamentais na estrutura geográfica, as categorias do espaço 

– paisagem, território e lugar – fazem parte desse conjunto de concepções expostas a 

diferentes interpretações na era que mescla elementos técnicos, informacionais e a 

subjetividade de um universo que se estabelece através das redes sociais virtuais, 

transformando a si mesmo, aos seus usuários, usuárias e à própria realidade (ou 

múltiplas realidades) à medida em que é, também, transformado na interação simultânea 

em diferentes escalas que conectam pontos remotos à estrutura global das 

telecomunicações. Este projeto de pesquisa visa introduzir linhas reflexivas acerca de 

diferentes interpretações acerca da forma como as categorias de espaço na Geografia 

vem sofrendo as influências do mundo virtual, à medida que também o influencia. Frente 

às flagrantes ameaças à Educação baseada no senso crítico, na Ciência e na História, o 

ensino da Geografia, assim como da Filosofia, Sociologia, Artes e até mesmo da 

Biologia, questionada pelos criacionistas, por exemplo, e da Física, ante a negação da 

da existência da gravidade, precisa encontrar espaços de onde possa se apropriar – os 

no mundo real e os no mundo virtual, para que possa continuar a conduzir a 

compreensão acerca dos fenômenos geográficos em prol do desenvolvimento 

civilizatório, individual e coletivamente. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais, Mundo Virtual, Espaço, Paisagem, Lugar. 

  



 

268 
 

CONSTRUINDO UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO 

DA CARTOGRAFIA NO ENSINO BÁSICO  

 

Filipe de Araújo Oliveira 

filipeoliveira950@gmail.com1 

Ana Carolina Gomes Correa 

anakrool@outlook.com 2 

Larissa Cristina Cardoso dos Anjos 

anjos-larissa@hotmail.com3 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo expor uma sequência didática dos conteúdos de 

cartografia básica como proposta metodológica para a utilização das geotecnologias em 

diferentes níveis de ensino, principalmente na educação básica, experimentada com os 

alunos do 2º semestre do curso de Licenciatura em Geografia, da Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA). Os procedimentos metodológicos envolveram levantamentos 

bibliográficos, trabalhos de campo e a utilização das geotecnologias. A partir dos 

resultados obtidos, foi possível verificar, que ao pôr em prática os conceitos da 

cartografia básica, é possível construir um aprendizado significativo, trazendo a teoria 

para explicar situações problemas na construção da sequência didática, por exemplo: 

questões como adequação das coordenadas geográficas e UTM em um recorte espacial 

reduzido. Situações essas que envolveram os alunos na sua resolução. Conclui-se que a 

utilização das geotecnologias além de visar o aprimoramento no aprendizado de 

conceitos e teorias cartográficas também possibilitam ao aluno a transformação das 

informações em conhecimento e colaboração no sentido de refletir o uso da tecnologia 

no ensino da cartografia no meio ao qual se está inserido, despertando, assim, o interesse 

do aluno sobre o assunto, no intuito de manuseá-las de forma correta no seu cotidiano.  

Palavras-chave: Ensino, Cartografia, Geotecnologia. 
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Resumo 

O presente artigo aborda o uso de geotecnologias na prática pedagógica do professor 

de geografia, bem como suas potencialidades e dificuldades no ensino, para isso fez-se 

uso do programa Google Earth. Realizou-se uma pesquisa-ação com 27 alunos do 7° ano 

do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Padre Chagas, Guarapuava-PR e 8 

professores de geografia na mesma cidade. Por meio da realização de uma sequência 

didática e da aplicação de questionários, buscou-se verificar a percepção dos alunos e 

professores sobre a contribuição e os limites do programa no ensino e aprendizagem dos 

conteúdos geográficos. A pesquisa evidenciou que o programa é uma ferramenta que 

pode auxiliar os alunos na compreensão de conteúdos geográficos não só porque eles 

ficam muito instigados e interessados em manuseá-lo, mas sobretudo porque oferece 

recursos visuais que potencializam a compreensão dos conteúdos, os recursos de zoom 

(melhorando a resolução da imagem), as fotos acopladas as imagens de satélite, a 

autonomia da navegação, são alguns fatores que enriquecem a manipulação das imagens 

pelos alunos. Porém, entre os professores identificou-se que, por mais que também 

percebam que as geotecnologias possam ser recursos importantes para o ensino, poucos 

fazem uso delas na sua prática pedagógica, devido à falta de estrutura nos laboratórios 

de informática das escolas e o limite de acesso à internet. 

 

Palavras-chave: geotecnologias; cartografia escolar; professor de geografia. 
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Resumo 

O projeto Geo-Escola oferece materiais didáticos digitais para professores da educação 

básica brasileira de uma determinada região. O material em um site inclui dados 

geológicos, imagens e mapas. A ideia e propósito do projeto é montar um projeto com 

materiais de ensino usando tecnologias educacionais. O primeiro passo é identificar os 

temas que devem ser enfatizados em sala de aula. Após a priorização dos temas, a 

interação resultante envolve palestras, cursos teórico-práticos e trabalho de campo. 

Embora o projeto Geo-Escola já tenha sido desenvolvido para outras realidades 

regionais, a pesquisa proposta pretende apresentar a proposta do Maciço Alcalino de 

Poços de Caldas - Brasil. A região possui inúmeras obras de referência em geologia, 

fornecidas pela produção científica, mas o uso desse material não vai (infelizmente) além 

do circuito acadêmico-universitário. A educação deve permitir a qualquer indivíduo 

reconhecer o que é esse maciço, como funciona e como as relações de vida se 

desenvolvem, tanto no tempo quanto no espaço. Em um sentido amplo, as Geociências 

podem ajudar os alunos a construir uma ideia sobre os mecanismos de evolução da Terra 

e sobre a interação permanente entre as esferas da Terra. O uso de computadores na 

educação pode explorar a linguagem visual, que está fortemente conectada ao raciocínio 

geológico, bem como alguns procedimentos metodológicos típicos da Geologia, 

múltiplas hipóteses explicativas, descrições científicas, raciocínio histórico e analógico. 

Isso requer mais incentivo para programas de treinamento de professores. Muitos 

especialistas da comunidade nacional de geologia são as pessoas mais capazes para 

decodificar conceitos principais de um grande volume de informações disponíveis. 

Promover interação com professores para difusão de Geociências. O objetivo desse 

artigo é apresentar o módulo Poços de Caldas do Projeto Geoescola, nas etapas 

preliminares de execução, como o mapeamento das escolas, a criação da rede (network) 

e a participação no programa Educador Aprendente criado pela Secretaria de Educação 

do município de Poços de Caldas. 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais; Ensino de Geociências; Poços de Caldas 

(MG). 
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Resumo 

Este trabalho trata-se de uma oficina pedagógica aplicada por e para alunos graduandos 

do° ano do curso de licenciatura em geografia da Universidade Estadual de Londrina, 

como forma de poder inovar nas práticas pedagógicas na sala de aula. Aborda o serviço 

de pesquisa Google Maps, e suas inúmeras funções que podem ser utilizadas como 

metodologia de ensino em Geografia. Destacando também a importância de se trabalhar 

com linguagens alternativas nos duas atuais, saindo um pouco do ensino tradicional. 

Com a pesquisa-ação, trazendo maneiras de solucionar e melhorar a prática do 

professor. O uso de geotecnologias permite um leque muito grande de formas inovadoras 

de ensino de forma qualitativa, proporcionando ao professor (mediador do 

conhecimento) diversas maneiras de estimular o interesse do aluno. As ferramentas 

utilizadas são de fácil manuseio, que é apresentado pelas figuras, o que proporciona um 

tutorial de como podem ser ativadas. A escolha do Google Maps se trata de ser um 

serviço gratuito, de fácil acesso e muito conhecido, trazendo assim uma maior facilidade 

para ser trabalhado tanto para o professor quanto para o aluno.  

 

Palavras-chave: Geotecnologia, Prática-pedagógica, Ensino de Geografia. 
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Resumo 

As diversas áreas do conhecimento que designam em seus cursos a formação de 

professores, quer no âmbito da educação infantil, no ensino fundamental, médio ou 

superior, etc., no caso a licenciatura, buscam em sua maioria o melhoramento qualitativo 

do ensino e aprendizado dos alunos. Nesse contexto do ensinar no mundo globalizado 

atual, onde as informações e as comunicações estão mais rápidas e os lugares cada vez 

mais próximos, dessa forma as tecnologias auxiliam como ferramentas imprescindíveis 

no processo de ensino/aprendizagem, uma vez que tanto os professores quanto os alunos 

das diferentes fases da educação fazem frente a utilização das mesmas. O Google Earth 

é um programa desenvolvido e distribuído pelo Google, direcionado para computadores 

e notebooks e também está disponível para dispositivos móveis, sua ideia inicial é 

mostrar de forma tridimensional e também bidimensional do globo terrestre, com 

localizações, delimitações e medições territoriais, o oceano e respectivas imagens de 

paisagens (parques, centros industriais, etc.) e vários outros lugares desejados do 

mundo. Se encaixa no que denomina Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

ou seja, uma ferramenta desenvolvida a partir do advento da globalização, que 

atualmente pode ser muito eficaz no processo de formação de professores, preparando-

os para uma realidade pautada cada vez mais nas inovações tecnológicas. A proposta da 

pesquisa e aplicação da oficina, pauta-se principalmente na busca de um melhoramento 

da qualidade da educação. 
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Resumo 

A presente pesquisa objetiva analisar se os discentes das turmas de Estágio 

Supervisionado 3 e 4 do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL dispõem de letramento digital em sua formação inicial docente, bem 

como, verificar como se deu e/ou se dá este processo. Ser um letrado digital vai muito 

além de saber utilizar as tecnologias digitais, pois se deve ter condições de integrá-las 

às atividades, de maneira que sua utilização seja um acontecimento natural, que leve o 

usuário a construir conhecimento (COPATTI, 2017). A referida pesquisa está ancorada 

no aporte teórico de autores como Buzato (2008) e Copatti (2017). Como procedimentos 

metodológicos, foram realizados levantamentos bibliográficos, visitas as referidas 

turmas, aplicação de questionários com 32 discentes, elaboração de quadros e gráficos, 

e por fim, análise dos dados. Nesta perspectiva, a pesquisa desenvolvida demonstrou que 

a maioria dos discentes consideram-se estar sendo preparados para a leitura digital, o 

uso dos artefatos midiáticos e das TDIC nas aulas de geografia no ambiente escolar. 

Ademais, trouxe à tona questões que dizem respeito a formação inicial docente, 

possibilitando reflexão acerca da realidade pesquisada. Esta pesquisa faz parte do 

                                                           
1Trabalho desenvolvido através do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBIC/UFAL/CNPq 
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3Professora do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente – IGDEMA/UFAL e do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFAL. 
4Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas, no Instituto de Geografia, 
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trabalho desenvolvido através do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica – 

PIBIC/UFAL/CNPq. 
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Resumo 

O atual momento tecnológico tem implicações diretas na construção das opiniões, das 

posições políticas e até nas efemeridades da vida. Tal situação foi anunciada por 

diferentes autores, tais como Manuel Castells e Milton Santos. Paralelo a isso, podemos 

observar um acirramento das posições políticas nos meios de comunicações e nas redes 

sociais. A escola está inserida nesse contexto, sendo que todas disciplinas são 

provocadas e convocadas a colaborarem com uma alternativa para compreensão desse 

cenário. Este relato apresenta uma experiência de trabalho realizada no Ensino Médio 

Técnico de um Instituto Federal na qual se pretendeu desenvolver o conteúdo sobre “Os 

Diferentes Modos de Produção”, propostos pelas disciplinas de Geografia e História. 

Para tanto, foram utilizados recursos tradicionais, como consulta bibliográfica, 

combinada com expressões de grupos WhatsApp e um questionário on-line disponível na 

internet. Os alunos conheceram as definições formais das expressões, reconheceram e 

avaliaram sua aplicação nos diferentes contextos das redes sociais e, finalmente, 

responderam e avaliaram o questionário quanto à pertinência e relevância da atividade. 

Entre os resultados, observamos um grande interesse por parte dos alunos, tanto na 

aplicação dos conceitos em diferentes contextos, como no uso dos celulares para 

preenchimento do questionário, por meio do qual se obteve um retorno satisfatório da 

atividade. Os professores concordam que há maior entusiasmo quando diferentes 

ferramentas são combinadas com o objetivo de ensino/aprendizagem, assim como a mera 

combinação dessas ferramentas, desalinhadas das ansiedades e expectativas dos alunos, 

pode ser infrutífera. As redes sociais podem ocupar um importante papel no serviço de 

informar e integrar os cidadãos, mas seu uso deve ser compreendido e integrado às 

práticas escolares. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo investigar se, e como vem sendo utilizadas as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Geografia em três 

escolas públicas (sendo duas escolas nos anos finais do ensino fundamental e uma escola 

no ensino médio) da cidade de Maceió/AL. Esta pesquisa foi constituída a partir de visitas 

nas escolas selecionadas a fim de realizar um mapeamento e registros fotográficos das 

condições físicas das mesmas. Assim como, a aplicação de questionários com os 

professores acerca do letramento digital e a utilização das TDIC nas aulas de Geografia. 

Ressaltamos que os resultados obtidos neste trabalho é parte do projeto de pesquisa 

intitulado “o Letramento Digital e as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação na Formação Docente e no Ensino de Geografia”, desenvolvido através 

do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica- PIBIC, da Universidade Federal de 

Alagoas. 

 

Palavras-chave:  Letramento Digital dos Professores; TDIC; Ensino de Geografia. 
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Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar como as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), quando utilizadas como um recurso didático pedagógico no 

ensino, podem contribuir para a construção do conhecimento do aluno sob a ótica dos 

meios digitais, favorecendo assim o seu processo de ensino-aprendizagem. Para além 

dessas contribuições, buscou-se entender as concepções dos professores em fazer o uso 

das TICs na sua prática docente, verificando as perspectivas e os desafio encontrados 

por eles. O trabalho se desenvolveu por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como 

algumas referências Pontuschka (2007), Mouran (2003), Valente (1993) e Libâneo 

(2008), e por meio de pesquisa de campo, onde foi feito a aplicação de um questionário 

de cunho qualitativo e quantitativo, envolvendo cinco professores de Geografia em 

quatro escolas do Ensino Fundamental II, da cidade de Caicó – Rio Grande do Norte. A 

partir das informações coletadas, foi possível constatar que os professores tem plena 

consciência da importância de envolver as TICs no processo de ensino-aprendizagem, 

afirmando fazer o uso das tecnologias em suas aulas, se apropriando de recursos como 

o filme, o vídeo, músicas e demais instrumentos midiáticos para facilitar a transmissão 

dos conteúdos inerentes à disciplina de Geografia. Por outro lado, alguns identificaram 

dificuldades quanto ao seu uso, demonstrando que em algumas das escolas as 

tecnologias são insuficientes para abarcar a quantidade de alunos e professores, 

constatando que falta tempo para se planejar aulas que incluam as TICs em seus 

procedimentos metodológicos e, para além desses problemas, há também a falta de uma 

capacitação profissional que dê suporte para se trabalhar com esses recursos, havendo 

                                                           
1 Graduanda em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES  

Bolsista de Iniciação Científica. 



 

278 
 

assim a necessidade de uma formação continuada desses quanto ao uso adequado das 

TICs.  

 

Palavras-chave: TICs; Ensino de Geografia; Ensino-aprendizagem. 
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TECENDO ARTICULAÇÕES ENTRE MICHEL FOUCAULT E A 

GEOGRAFIA: DO CURSO À APLICAÇÃO DAS ABORDAGENS 
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Resumo 

O presente texto apresenta a criação e o desenvolvimento do curso Tecendo Articulações 

entre Michel Foucault e a Geografia, ofertado através de projeto de ensino da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), durante o ano de 2017. O curso teve 

como objetivo promover os estudos foucaultianos, em particular, as noções de biopolítica, 

poder, governamentalidade, disciplina e heterotopia, como importante ferramenta de 

análise do espaço. O curso ocorreu por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle, com o apoio de material pedagógico e de um encontro presencial, no formato de 

palestra. Neste relato, iremos trazer como enfoque os conteúdos elegidos e apresentados 

aos cursistas, bem como os resultados obtidos em forma de trabalho final de produção 

imagética utilizando a herança foucaultiana para pensar análises geográficas. Conferimos 

que o curso, por meio das tecnologias digitais, abriu um campo de discussão importante 

acerca dos estudos foucaultianos ainda incipientes no curso de Geografia, além de 

cumprir com o aprofundamento teórico-metodológico que atualiza parte relevante dos 

debates da área.  

 

Palavras-chave: Michel Foucault, Curso online, Educação geográfica. 
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Resumo 

A abordagem sobre métodos e metodologias no que tange o ensino de geografia por 

muito passa longe do ideal quando analisada criticamente a efetividade das práticas 

pedagógicas apresentadas em sala de aula e uma revisão, seguida de uma proposta que 

não finda em si mesma, fazem-se necessárias na discussão acadêmica e, mais 

profundamente, institucional. Observado criteriosamente, à luz do método histórico-

dialético, constatou-se que a ciência geográfica, nacionalmente, vem perdendo espaços 

tanto no âmbito escolar quanto no meio acadêmico, e muito dessas perdas se referem à 

enorme lacuna entre geografia acadêmica e geografia escolar e pelo afastamento da 

ciência com o meio informacional – apesar de tê-lo como objeto de estudo. Para tanto, 

observou-se, durante 3 (três) meses a realidade escolar da instituição de ensino público, 

o colégio Dr. Celso Malcher e no cursinho pré-vestibular da Rede Emancipa, localizadas 

no bairro Universitário, Belém/PA, a partir do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) e do Projeto de Extensão “Apoio à Organização Social de 

Comunidades Populares a Partir da Cartografia Participativa”, tratando-se de 

organizações cuja existência estão diretamente ligadas às lutas de movimentos sociais, 

associações de bairros – passadas e atuais – com o objetivo de analisar como 

desenvolver formas que consigam relacionar a ciência geográfica (acadêmica) com a 

geografia escolar, isto é, com o cotidiano vivido dos alunos. O estudo recuperou, 

portanto, a historiografia tanto da ciência geográfica quanto da localidade do bairro 

para entender a paisagem do mesmo e como ela é reflexo dos problemas estruturais da 

cidade de Belém e, principalmente, visualizar as possibilidades de melhora, com a 

apropriação do conhecimento geográfico e aplicando-o na realidade vivida do alunado. 

                                                           
1 Graduando em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal do Pará (UFPa), bolsista 

vinculado a CAPES no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Os 
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ambas instituições que contribuíram incessantemente ao longo das práticas de ensino aplicadas dentro e 
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Evidenciou-se, além disso, as possibilidades criadas, com o suporte do uso da rede social 

Instagram, no âmbito pedagógico e social, promovendo o intercâmbio efetivo entre 

geografia acadêmica e geografia escolar, colocando os alunos das instituições como 

protagonistas no processo pedagógico do ensino. Concluiu-se que a geografia, como 

disciplina escolar e como ciência, pôde recuperar seu verdadeiro papel: de desvendar as 

desigualdades sociais. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Internet, Paisagem. 
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Resumo 

A sociedade sofreu inúmeras transformações na metade do século XX até os dias de hoje, 

logo, o processo de globalização vem revolucionando as formas de comunicação e 

interação no mundo. Aliado a esses processos, a contemporaneidade da educação exige 

cada vez mais novas práticas pedagógicas que estejam alicerçadas nas transformações 

constantes da sociedade atual. Entretanto, nem sempre esta realidade é compartilhada 

por professores no processo de ensino aprendizagem. Diante dos aspectos observados, 

esse ensaio visa problematizar algumas possibilidades e incertezas presentes a partir da 

pós modernidade e da utilização de Novas Tecnologias de Ensino de Geografia.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Complexidade.  
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Resumo 

A internet é um meio importante para a criação e consolidação de grupos de 

compartilhamento de memes nas redes sociais. O presente trabalho busca analisar o 

motivo do brasileiro produzir e enxergar-se nos memes, utilizando a lente do cotidiano 

para este fim. Por meio de questionários, traça-se um perfil do grupo de estudo, com seus 

temas de interesse, e de fato, há uma linearidade no público que utiliza esta linguagem 

digital. Além disto, propõe uma metodologia de ensino de Geografia, que utiliza os 

memes em sala de aula, dando enfoque ao desenvolvimento de categorias de análise 

geográfica: região e paisagem, sob os olhos do aluno e sua percepção através do meme.  

 

Palavras-chave: memes, rede, cultura. 
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APRENDIZAGENS DE GEOGRAFIAS VIZINHAS 
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Resumo 

Este manuscrito surgiu a partir de minha experiência como professora. O fascínio das 

crianças pelo uso do telefone celular me provocou questionamentos: é possível 

problematizar aprendizagens de crianças sobre paisagens, lugares, espaço geográfico e 

a cartografia explorando o uso do telefone celular? Como potencializar os olhares do 

mundo e as aprendizagens em Geografia por meio dele? Os estudos para execução deste 

projeto terão caráter qualitativo, na perspectiva da pesquisa com o cotidiano, 

valorizando observações e diálogos com crianças, explorando a produção de fotografias, 

vídeos e vídeo-imagens na construção de conhecimento regional e territorial em 

diferentes escalas. Para tanto, o objetivo geral pretendido será problematizar 

aprendizagens de crianças sobre paisagens, lugares, espaço geográfico e cartografia 

com fotos, vídeos, vídeo-imagens, aplicativos e jogos eletrônicos desenvolvidos e /ou 

produzidos no celular. Os objetivos específicos serão: 1. Explorar fotos, feitas por 

crianças, de paisagens e lugares. 2. Analisar aprendizagens nas relações entre crianças 

e seus celulares. 3. Verificar a potência do uso do celular como recurso didático na 

aprendizagem das categorias geográficas: paisagem, lugar e espaço geográfico, bem 

como a cartografia. A pesquisa está sendo desenvolvida com crianças do 6º ano do ensino 

fundamental, de uma escola da rede privada de Campos/RJ, no período de fevereiro 2019 

a junho 2019.  

 

Palavras-chave: Ensino, paisagem, Geografia. 
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Resumo 

De acordo com estudos recentes na área do ensino, a utilização de jogos online para a 

facilitação do aprendizado tem sido ampliada, vide estudos de Dellos (2015), Guimarães 

(2015), Zarzycka-Piskorz (2016), Wang e Lieberoth (2016). Tendo isto em vista, este 

trabalho procurou estabelecer uma relação entre a observação de docentes de geografia 

e os entendimentos expressos por estudantes quando da utilização em sala de aula do 

Kahoot!, procurando contribuir com o entendimento do uso dessa ferramenta. Esta 

plataforma permite a execução de Quiz utilizando a internet e os celulares dos 

estudantes, gerando participações ativas nas propostas. Por aspecto metodológico da 

reflexão, serão descritos os referenciais que conceituam o Kahoot!, a prática adotada 

em sala de aula, a exposição de observações docentes (descritas como identificações em 

tópicos) e das observações dos estudantes (advindas de respostas por questionário), a 

fim de tecer uma consideração comparativa. Chega-se a consideração de que o Kahoot! 

Auxilia na participação dos estudantes e no aprendizado. A prática também apontou que 

a interatividade é mais significativa do que o uso por si de instrumentos eletrônicos em 

aula, como celulares.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Games; Celulares. 
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Resumo 

Este artigo é fruto de uma prática pedagógica sobre o ensino de temas em Climatologia, 

utilizando a construção de climogramas para a análise da crise hídrica do Distrito 

Federal no ano de 2017. Usando os parâmetros temperatura e precipitação, a atividade 

se propôs a comparar a última Normal Climatológica do século XX, entre 1961 e 1990, 

e o período de dados subsequentes, de 2008 a 2017, para a cidade de Brasília - DF, 

verificando diferenças e semelhanças nos valores de precipitação encontrados. Com base 

nessas informações, foi possível compreender a crise hídrica pela qual a cidade de 

Brasília - DF passou entre os anos de 2016 a 2018 e incentivar o manuseio de diversas 

plataformas de obtenção de dados e de criação de materiais, expandindo o aprendizado 

dos estudantes em relação à utilização informacional. O resultado da prática demonstrou 

que a atividade atingiu seus objetivos, uma vez que os alunos foram capazes de distinguir, 

a partir das informações e dos gráficos produzidos, a relação entre a falta de chuvas e a 

consequente diminuição do volume de água nos reservatórios que abastecem a cidade.  

 

Palavras-chave: Ensino de Climatologia, Climograma, Crise Hídrica. 
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Resumo 

A realidade virtual é uma tecnologia não tão recente que está cada vez mais ganhando 

espaço em diversos ambientes, no entanto, ainda não está muito difundida no ensino 

escolar. Essa tecnologia apresenta um baixo custo para se trabalhar em sala de aula 

devido a grande parte dos materiais estarem disponíveis de forma gratuita na internet, 

que podem ser reproduzidos nos smartphones e, também, pelos óculos (cardboard) que 

reproduz esses tipos de vídeos e imagens de fácil manuseio. Esse estudo tem como 

objetivo usar a realidade virtual como uma ferramenta didática, mostrando como é 

possível pensar em atividades e materiais que deixam o ensino mais dinâmico e imersivo. 

Para isso foi utilizado o Óculos Google CardBoard em conjunto com o smartphone para 

reproduzir vídeos, imagens e o StreetView VR em realidade virtual, todo material 

reproduzido pode ser encontrado no Youtube ou na Google Play gratuitamente. Com 

isso, é possível mostrar diferentes lugares do mundo e ensinar os conceitos e temas da 

Geografia para os estudantes de forma mais lúdica. Essa ferramenta tem grande 

potencial no ensino e faz com que seja possível pensar em atividades multidisciplinares 

e mais atrativas para os estudantes. 

 

Palavras-chave: Cartografia; Ensino; Geografia. 
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Resumo 

O ensino das coordenadas geográficas para alunos do ensino fundamental sempre foi um 

desafio dentro da geografia escolar. Novas práticas e metodologias de ensino voltadas à 

utilização das tecnologias atuais de geolocalização e georreferenciamento que 

contribuam para melhor transmitir este conteúdo e ao mesmo tempo motivar os alunos 

estão sendo apresentadas constantemente para aumentar o debate e discussões sobre 

inovações nas práticas de ensino em geografia. Dentre as novas ferramentas de 

geolocalização que têm bastante alcance nos dias atuais e são utilizadas por docentes no 

mundo todo está o Google Earth, uma ferramenta capaz de apresentar o planeta a partir 

de um globo virtual, contribuindo para a compreensão dos alunos sobre localização, 

análise espacial e interpretação do espaço geográfico. O presente artigo apresenta uma 

prática de ensino aplicada a alunos do 6° ano de instituição privada do Distrito Federal, 

elaborada com a intenção de contribuir para a melhor compreensão do conceito de 

coordenadas geográficas e desenvolver o interesse dos alunos pelo uso das tecnologias 

voltadas para a análise espacial. A ação se mostrou muito eficaz no sentido de incentivar 

os alunos a desenvolver diferentes habilidades, mas principalmente a autonomia e a 

melhor compreensão do espaço geográfico global a partir da aplicação real das 

coordenadas geográficas em práticas que envolveram diferentes recursos didáticos, 

mostrando a importância do domínio destes diferentes recursos pelo professor. 

Palavras-chave: tecnologias da Educação, cartografia escolar, espaço geográfico.  
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Resumo 

Vivemos em um mundo em constantes transformações políticas, sociais, econômicas e 

também, tecnológicas. Atualmente, vivemos um período chamado por estudiosos de mass 

media, na qual a sociedade se encontra sofrendo profundas modificações, é o período da 

comunicação generalizada. Nesse momento de grandes mudanças, figuram juntos, a 

realidade do mundo em transformação e dos antigos paradigmas da sociedade, sendo 

que, uma das formas de se perceber essas mudanças, é por meio da comunicação e da 

informação. Surge um novo espaço-tempo que traz como consequência, um homem 

desterritorializado, que possui certa liberdade até então inalcançável e que se conecta a 

partir das tecnologias de comunicação e os sistemas de informação, criando um espaço 

dividido entre o material e o virtual. A aprendizagem ubíqua, nesse contexto, traz um 

novo momento para os processos educacionais já que permite uma mobilidade 

significativa, inaugurando um aprendizado aberto. Concomitantemente, ferramentas 

como as de edição comunitária e simultânea, são fatores essenciais dessa nova 

aprendizagem. Nesse contexto, este projeto pretende trabalhar no quesito da formação 

docente na Universidade Estadual de Campinas, analisando o currículo de licenciatura, 

vinculado a análise e uso das geotecnologias na formação inicial e como elas refletem o 

posterior uso e acesso a estas nos ambientes escolares buscando indicar possíveis 

potencialidades para se pensar o uso das geotecnologias, assim como da cartografia, de 

modo geral, como linguagem e não apenas como conteúdo, buscando assim, novas 

potencialidades para se pensar o ensino de geografia a partir das geotecnologias. 

 

Palavras-chave: Geotecnologias, Formação docente, Cartografia. 
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Resumo 

O objetivo central deste trabalho foi testar uma prática docente que contribua para que 

o aluno construa a sua própria Geografia. Possibilitar que os estudantes possam de 

forma proativa registrar e classificar a paisagem em que vivem, os lugares com os quais 

se conectam e reconhecer o seu espaço geográfico. A pesquisa não ficou restrita à prática 

docente, mas buscou diagnosticar o quanto o aluno percebe o seu espaço vivido, isto é, 

diante da geografia aprendida na escola, em que medida ele a percebe em sua vida. O 

diagnóstico avançou no sentido de identificar um preparo prévio do aluno para a sua 

atuação como protagonista do processo de Inclusão Geográfica. Assim o processo 

metodológico partiu de uma revisão de literatura, preparo e aplicação da prática 

docente, análise qualitativa global e do mapeamento realizado pelos alunos. Os alunos 

que registraram e classificaram a paisagem em que vivem, os lugares com os quais se 

conectam e reconheceram o seu espaço geográfico deram um passo importante para a 

construção de sua Geografia. A experiência colheu elementos importantes que trazem 

dados para aperfeiçoar a prática docente. Neste sentido espera-se que, executando a 

prática com os aperfeiçoamentos, seja possível um desenvolvimento mais amplo nas 

turmas quanto a Inclusão Digital, Geográfica e Social para os alunos da educação 

básica.  

 

Palavras-chave: VICON/SAGA, Inclusão Geográfica, Educação Proativa. 

  

                                                           
1 Professor Docente I da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 
2 Este trabalho e parte da pesquisa apresentada para obtenção do titulo de Especialista em Educação Básica 

como Produto Acadêmico Final – PAF do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 
3 Colaborador do Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ (LAGEOP). 



 

291 
 

MAPEAMENTOS E TICS: UM EXERCÍCIO DE REFLEXÃO 

SOBRE DIFERENTES MODOS DE APRENDER 
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Resumo 

O ensino da Cartografia, nos últimos anos tem passado por uma série de reformulações 

devido a inserção das novas tecnologias de informação e comunicação acessíveis. As 

cartografias digitais têm tomado proporções muito maiores, sendo passíveis de acesso 

desde redes sociais, até por meio de softwares mais específicos. O fato é que não há mais 

um grupo específico que produzam mapas. Houve um deslocamento dessa “função” em 

nome de uma hibridização dos dispositivos de mapeamento. Associado a isso, há um 

grande grupo de estudantes nas instituições de educação básica que são “cartógrafos” 

e que constantemente produzem mapas, por dispositivos diversos. Entende-se que a 

cartografia escolar é composta por uma tríade: Geografia, Cartografia e Educação, e 

que segundo SEEMANN (2010) e SIMIELLI (2010) existe um processo de apreensão da 

cartografia que se inicia na alfabetização, passa pelo processo de análise∕ localização e 

conclui-se com a correlação e síntese. Reflete-se também sobre a importância da 

atualização de práticas na formação docentes, e do estabelecimento de parcerias entre 

instituições de ensino superior e instituições de educação básica, que em muitas já existe, 

e que precisa ser cada vez mais aperfeiçoada. O presente trabalho visa apresentar um 

processo desenvolvido em parceria com instituições, como as acima citadas, com o uso 

de TICs, sendo descritas algumas práticas, além do método utilizado. Salientamos que 

este faz parte de um projeto maior que compõem o desenvolvimento de uma tese de 
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doutoramento em Geografia e as atividades de um projeto de iniciação científica júnior 

(PIC JR – FAPES). 
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Resumo 

A presente pesquisa é um resultado de levantamentos realizados por alunos integrantes 

do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade 

Federal de São João del Rei (UFSJ), com o intuito de propor uma metodologia de ensino, 

respaldada na investigação e reconhecimento dos signos presentes na vivência do 

cotidiano dos alunos da geração millennial, adaptada à realidade do mundo globalizado, 

com a pretensão de se viabilizar, neles, a construção do conhecimento significativo, 

através da consolidação de uma comunicação fluida, bilateral e eficaz na relação aluno-

professor. Por meio dessa proposição, busca-se, ainda, e, consequentemente, romper 

com a cultura dos métodos de ensino baseados em concepções tradicionais, que persiste 

na cultura escolar brasileira e se mostra, dada a complexidade do cenário 

contemporâneo, mais obsoleta do que nunca.  

 

Palavras-chave: Metodologia, Ensino, Youtube.  
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Resumo 

Este trabalho trate-se de um diálogo que engloba as Mídias Locativas e suas diferentes 

aplicações em contextos Geoespaciais. Para tal fim, utilizamos de uma análise 

bibliografia pautada no campo investigativo dos Novos e Multiletramentos. Uma vez que 

as mídias locativas têm ajudado a revelar o surgimento de muitas novas linguagens que 

se tornaram intrínsecas ao cotidiano e, sobretudo na forma com a qual pensamos e temos 

nos inseridos em novas interações espaciais em contextos digitais, ampliando as 

possibilidades para o Ensino de Geografia. Desse modo, para que seja possível 

pensarmos em uma educação geográfica em um mundo de mídias locativas, sobretudo 

por se tratar de tecnologias, linguagens e práticas sociais extremamente recentes 

associadas a elas, torna-se de significativa importância investigar tanto as inovações 

tecnológicas que as envolvem, mas principalmente seus usos. Estes dispositivos em que 

ao mesmo tempo englobam em um único o uso nossa tecnologia de informação mais 

primitiva, a fala, até a mais recente até então: eles também são computadores e estão 

conectados ao ciberespaço, dispondo de geotecnologias que possibilitam uma interação 

inédita entre eles, os lugares e os usuários. 

 

Palavras-chave: mídias locativas, novos letramentos, ensino de geografia. 
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A PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A OFICINA 

PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA ESTADUAL 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a pesquisa como estratégia de ensino, 

procurando elencar as contribuições que este método pode proporcionar ao processo de 

ensino e aprendizagem. Como resultado, apresentaremos o desenvolvimento de uma 

oficina de Geografia, na Escola Estadual Castro Alves, localizada no município do Natal, 

Rio Grande do Norte, que teve como tema: conscientizar-se sobre a importância da 

educação ambiental. Como estratégia de ensino, a pesquisa foi utilizada de forma que os 

alunos foram incentivados a compreenderem os aspectos ambientais no entorno da 

escola.  Dessa forma, o trabalho se justifica como parte da compreensão de que a 

pesquisa como estratégia de ensino é fundamental, pois na Geografia escolar, para 

realizar uma atividade significativa, é necessário aguçar o olhar dos estudantes para 

uma atitude questionadora e até mesmo reflexiva, onde o ensino não é simplesmente 

transferido, mas construído coletivamente. Além disso, a pesquisa contribui para 

formação do aluno como agente produtor do conhecimento.   

 

Palavras-chave: Ensino, Pesquisa, Geografia Escolar. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA PARA ALUNOS SURDOS: 

METODOLOGIAS APLICADAS EM SALA DE AULA 
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Resumo 

A geografia, como ciência que estuda o espaço geográfico de forma sistémica e possui 

arcabouço teórico que abrange desde aspectos culturais, sociais, econômicos, 

geopolíticos e educacionais são de grande relevância para todos os alunos que ingressam 

na Educação Básica.  Estudar geografia é um passo fundamental na formação de sujeitos 

autônomos e conscientes de sua função cidadã. Portanto, a escola constitui-se num 

espaço ideal para abordar estas questões de forma dinâmica e inovadora através do uso 

de metodologias de ensino apropriadas aos discentes, de forma inclusiva.  Nesse sentido, 

o presente trabalho tem como objetivo analisar o ensino de geografia e as metodologias 

que são utilizadas para trabalhar com alunos surdos. Em seguida, a partir do 

levantamento construiu-se um panorama dos trabalhos e do que vem se falando sobre as 

metodologias que podem contribuir para a formação do aluno surdo. Para tanto, propôs-

se uma abordagem sobre a trajetória do ensino de Libras no Brasil e sua relevância para 

a comunidade surda do país. A coleta de dados se deu a partir de pesquisa bibliográfica 

feita tanto em trabalhos contemporâneos como clássicos sobre a temática. Os resultados 

indicam que para a efetivação da inclusão na aprendizagem geográfica é necessário que 

o processo ensino aprendizagem seja pautado na participação de todos os membros da 

escola e que o professor utilize metodologias direcionadas a este ator social- portador 

de necessidades especiais. 

Palavras-chave: Libras, Inclusão, Ensino-aprendizagem. 
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O TRABALHO DE CAMPO COMO INSTRUMENTO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO 
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Resumo 

O trabalho de campo nas aulas de Geografia possibilita e viabiliza a construção do 

conhecimento geográfico ao oportunizar o envolvimento e a proximidade do estudante 

com o objeto de estudo, diretamente no lócus onde os fatos e/ou fenômenos se processam. 

À vista disso, o objetivo do artigo, que tem um viés propositivo por sugerir um método 

para o desenvolvimento do trabalho de campo na Educação Básica, é discorrer sobre as 

potencialidades desta metodologia a partir da apresentação de uma prática realizada no 

município de Pirenópolis-GO, com estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental - Anos 

Finais de uma escola do Distrito Federal (DF). A discussão teórica de cunho crítico, na 

qual contempla os principais pressupostos acerca do ensino de Geografia e de suas 

questões metodológicas, assim como a análise qualitativa das informações coletadas 

pela observação participante na pesquisa empírica, constituem-se os procedimentos 

metodológicos empregados nesse trabalho. Os resultados explicitam que, partindo de um 

método que assegure o desenvolvimento pedagógico dessa prática, e de aportes teóricos 

que favoreçam a compreensão da(s) espacialidade(s) dos fatos/fenômenos, o trabalho de 

campo contribui para o desenvolvimento cognitivo e a formação do pensamento 

crítico/reflexivo do indivíduo. Mas, para isso, destaca-se que é preciso desenvolvê-lo de 

modo a superar as concepções construídas no senso comum, nas quais o define como 

passeio, atividade recreativa, excursão ou mera saída escolar. Sua finalidade é educativa 

e deve viabilizar a construção do conhecimento geográfico/científico por meio de 

atividades práticas e mentais frente aos fenômenos que são identificados e percebidos na 

paisagem. 

Palavras-chave: Educação Básica, Geografia, Método. 
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Resumo 

Este artigo contém reflexões acerca da avaliação no processo de aprendizagem em 

Geografia. Relata uma experiência de uso de mapas conceituais como instrumentos de 

coleta de dados para avaliação de conteúdos no ensino de geografia. A atividade foi 

aplicada a alunos do Ensino Médio de duas turmas do 2º ano da Escola de Ensino Médio 

Professor Gabriel Epifânio dos Reis, situada na cidade de Icapuí, estado do Ceará. O 

estudo se propôs compreender as potencialidades dos mapas conceituais na avaliação 

do processo de aprendizagem na Geografia. A experiência possibilitou verificar que o 

professor, ao fazer uso dessa estratégia, obtém informações significativas para subsidiar 

suas reflexões e tomada de decisões quanto a prática avaliativa de conteúdos 

geográficos. Verificou-se, por sua vez, que está ferramenta permite aos educandos o 

confronto de conhecimentos, resinificando conceitos anteriores rumo a construção de 

novos, ensejando uma aprendizagem de conteúdos geográficos mais significativa.   

 

Palavras-chave: Ensino. Mapa conceitual. Geografia. 

                                                           
1 Este trabalho insere-se no campo de estudos desenvolvidos no Programa de Pós-graduação em Geografia 

– GEOPROF, do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/UFRN.  

 



 

300 
 

SIMULANDO CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS – O CASO DA 

OEA: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA PARA TRABALHAR 
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Resumo 

O relato é uma breve produção textual acerca de uma das práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas aulas de Geografia do Colégio Mãe de Deus em Porto Alegre/RS, cujo 

tema abordado foi “O combate à corrupção e o fortalecimento das democracias 

fragilizadas na América”. Para isso, simulamos um formato de conferência da OEA 

(Organização dos Estados Americanos), onde os alunos deveriam representar a posição 

política e posicionarem-se como representantes diplomáticos de tais países.  Para o 

desenvolvimento da simulação, foi necessário que os alunos pesquisassem o tema e a 

posição dos países, tendo  como aspecto fundamental uma releitura crítica sobre o tema, 

portanto foi necessário levar em conta questões históricas, políticas, econômicas, etc. Os 

alunos também prepararam-se  para os possíveis desfechos que que suas decisões 

poderiam trazer aos países representados e envolvidos. Para dar seguimento, serão 

abordados alguns procedimentos didático-pedagógicos que foram utilizados, 

explicitando em linhas gerais a metodologia e a corrente pedagógica nos orientou – o 

Construtivismo. 
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Resumo 

O presente artigo visa realizar um panorama do que vem sendo produzido sobre a 

temática metodologia ativa nas pesquisas e artigos que abordam a Geografia escolar. O 

objetivo da pesquisa foi analisar o estado da arte no campo da Geografia escolar, 

destacando as publicações que abordam a temática metodologia ativa, em publicações 

nos eventos científicos, periódicos, teses, dissertações, livros e capítulos de livro no 

período de 2014 a 2019. Para tanto, foi realizado um levantamento com o intuito de 

catalogar e categorizar os estudos que estão sendo, ou já foram realizados no Brasil em 

que as metodologias ativas são utilizadas no ensino de geografia, bem como identificar 

as contribuições e avanços nas práticas pedagógicas nesse campo do saber. A 

metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica para categorização do estado da arte 

que se caracteriza por permitir um mapeamento das produções científicas de um 

determinado tema. No total foram identificados 8 trabalhos que abordaram de forma 

direta a temática metodologias ativas, destes 5 estão voltados para a formação de 

professores com o uso de jogos, júri simulado, projetos interdisciplinares e PBL. Uma 

das pesquisas identificadas tratou da temática a partir da utilização de jogos na 

formação de professores e na rede básica de ensino, outra pesquisa tratou da temática 

usando o PBL em escolas do Ensino Médio. E por fim, uma pesquisa de cunho 

bibliográfico. 

Palavras-chave: Metodologias ativas, ensino de geografia e estado da arte. 
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PROJETO NÓS PROPOMOS- METODOLOGIA ATIVA EM AÇÃO 
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Resumo 

Relato do desenvolvimento do Projeto “Nós Propomos”- Cidadania e Inovação 

na Educação Geográfica, no município de Mococa-SP, como uma estratégia de 

metodologia ativa que possibilitou aos seus pares um aprendizado autônomo e 

participativo, a partir de problemas e situações reais. O Desenvolvimento do Projeto foi 

realizado através de uma parceria entre a Faculdade FUNVIC de Mococa- Curso de 

Pedagogia, o Grupo ELO –LAIFE- FFCLRP-USP(parceiro do IGOT- Universidade de 

Lisboa o qual coordena o Projeto) e as Escolas FUNVIC (Particular) e a Escola Estadual 

Maestro Justino Gomes, envolvendo 85 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave:  metodologias ativas, formação de professor, projetos de aprendizagem. 

  

                                                           
1 Mestre em Antropologia Social USP-SP, Professora e coordenadora do Curso de Pedagogia- Faculdade 

de Mococa-FUNVIC-SP e membro do Grupo ELO FFCLRP/USP. 



 

303 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância da articulação entre diferentes 

estratégias das metodologias ativas para a promoção da aprendizagem de conteúdos da 

geografia, a fim de promovermos o desenvolvimento conceitual. Para tanto, 

apresentaremos uma prática desenvolvida em uma escola particular da cidade de São 

Paulo, ocorrida em 2012 com uma turma do 6º ano de Ensino Fundamental II, para o 

desenvolvimento do conteúdo de geologia. 
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Resumo 

Este artigo busca discutir a importância do (re)conhecimento do local, em especial no 

aspecto ambiental, como estratégia de valorização do lugar. Destaca o município de 

Cajamar, região metropolitana de São Paulo, onde se verificou uma relação de 

descontentamento, não pertencimento e desvalorização pela população local, 

principalmente os jovens. Apresenta-se a produção e aplicação de uma Unidade de 

Ensino com ênfase em temas geocientíficos, como estratégia na busca de uma nova 

relação entre a população e o seu lugar, no contexto de um projeto de pesquisa 

denominado Geo-Escola. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo relatar minha experiência ao pensar uma proposta de 

atividade na disciplina Educação em Geografia, no curso de Pedagogia da Universidade de 

Brasília. Apresento reflexões a partir da produção de um Portfólio, que ao final do semestre, 

permitiu colocar em perspectiva a minha vivência dentro da disciplina, minha formação 

enquanto pedagoga e minhas ações intencionais futuras pela transformação da realidade 

(educacional e no mundo). Levando em consideração a urgência na formação de professores 

de uma geografia que dialoga com a realidade dos agentes educacionais, busquei dentro da 

produção dos colegas outros relatos que dialogassem com a transformação. A matéria, 

ministrada pela professora Maria Lídia Bueno Fernandes, acontecia no prédio nº 5 da 

Faculdade de Educação nas noites de segunda-feira e a partir de uma metodologia 

inovadora e transgressora, naquela despretensiosa sala com paredes de fórmica, me 

inspirou a considerar a importância de uma geografia relevante. Aqui, pretendo refletir a 

respeito da formação de professores para o século XXI, o lugar da geografia no ensino dos 

anos iniciais e as proporções de uma vivência significativa da disciplina na construção de 

uma aprendizagem ativa e dinâmica.  

 

Palavras-chave: formação de professores, geografia, aprendizagem significativa. 

  

                                                           
1 Graduanda em Pedagogia pela Universidade de Brasília. 



 

306 
 

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CAMPO NA FORMAÇÃO: 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

Moema Catarina Moreira Nascimento Bastos 

moema-nascimento@hotmail.com1 

Patrick Hammon Palmeira Santana 

trickinhuu1@gmail.com2 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir de forma pedagógica, acerca da importância do 

trabalho de campo na formação docente. Pois através da globalização, a Geografia 

conquistou seu lugar, pois a modernização exige pessoas críticas, ativas, capazes de 

construírem seus próprios conhecimentos, utilizando a imagem da informação como 

forma de desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de raciocinar. Nessa 

perspectiva, os alunos devem adotar uma postura cívica, encarar, analisar, pensar e agir 

como se vivessem de fato em uma sociedade democrática que lhes dê oportunidade do 

exercício de sua condição de cidadão, daí a necessidade de discutir e defender de forma 

pedagógica, a importância do trabalho de campo na formação docente do professor e da 

professora de Geografia. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Trabalho de Campo. Docência.  
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Resumo  

A Geografia enfrenta os desafios contemporâneos de novas metodologias para o 

processo de ensino e aprendizagem reiterando-se como disciplina capaz de desenvolver 

a dimensão espacial do aluno atingindo pensamento crítico e reflexivo acerca da relação 

sociedade e natureza. A partir disso, de modo que possa romper com o ensino tradicional 

— mecanizado e tedioso — que apresenta um embate com o crescimento das redes em 

sala de aula, surgem as metodologias ativas como proposta para o ensino de Geografia. 

O presente estudo pretende descrever e analisar os estudos acadêmicos que abordam 

múltiplas linguagens para a Geografia escolar. Para isso, foi necessário utilizar três 

plataformas de buscas acadêmicas: a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e o Google Acadêmico. A pesquisa realizada nessas três 

plataformas demonstraram que há diversas propostas de metodologias ativas no ensino 

de Geografia que visam romper com o método tradicional de ensino. Tais propostas 

podem servir de contribuição acerca da construção de métodos que não sejam de 

transmissão de conhecimentos do professor para o aluno, ou seja, um método passivo de 

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: crise nas escolas, metodologias ativas e dimensão espacial do aluno. 
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Resumo: 

Este estudo apresenta uma análise da utilização das maquetes como ferramenta 

pedagógica para otimizar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de geografia. A 

finalidade deste trabalho foi compreender o potencial didático do material, identificar os 

seus benefícios, e analisar as suas vantagens para o ensino da linguagem geográfica. 

Nesta perspectiva, a metodologia seguida foram levantamento bibliográfico, estudo de 

campo intervencionista em uma abordagem qualitativa e organização das informações 

obtidas. Portanto, concluiu-se que os professores precisam apoderar-se de novas 

metodologias e recursos que despertem a curiosidade e instiguem os alunos a 

compreender os conteúdos geográficos bem como construir uma aprendizagem 

significativa.   

 

Palavras-chave: Recursos didáticos. Ensino da Geografia. Maquetes. 
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Resumo 

Propomos construir um material pedagógico para aulas de Geografia com a tentativa de 

possibilitar a melhor aprendizagem dos alunos para os temas abordados na disciplina, 

além de estimular a criatividade e proatividade no processo do ensino colaborativo. Com 

esta abordagem pedagógica diferente da aula expositiva, procura-se obter um 

envolvimento maior dos estudantes usando uma atividade criativa que lhes proporcione 

conhecimento e diversão. O processo de pesquisa se deu a partir de nossas experiências 

em sala de aula promovidas nos estágios da graduação, que despertou em nós a vontade 

de experimentar novas estratégias de ensino. Nosso referencial teórico fundamenta-se 

em Couto (2009), Kreutzer (2006), Santos (2004) e Castellar (2010). Trabalhamos 

também com o conceito de “professor mediador” de Vygotsky. Apresentamos uma 

proposta de utilização de jogos de tabuleiro onde, dentro dos objetivos dos jogos, os 

conteúdos da disciplina pudessem ser abordados, além de proporcionar ao aluno a 

prática do exercício de relacionar as temáticas com situações de seu cotidiano. 

Utilizamos uma metodologia qualitativa-exploratória, de natureza descritiva. Os jogos 
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foram aplicados em turmas do 6° ao 9° ano do ensino fundamental II. Com a pesquisa 

foi possível concluir que a utilização de jogos em sala de aula é recomendável, pois 

permite ao (à) professor(a) abordar os conteúdos da disciplina de geografia de forma 

divertida, modifica os modos de ensinar e obtendo um maior aproveitamento das aulas. 

 

Palavras-chave: Jogos de tabuleiro, criatividade, mediação. 

  



 

311 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo apresentar uma transposição didática para a área da 

Geografia, tratando da proposta de uma Simulação da Conferência de Berlim de 

1884/1885. Para tal, é realizado um breve histórico das atividades de simulação nessa 

área, começando pela fase do surgimento em sua versão moderna e chegando ao 

desenvolvimento das versões nacionais de tais atividades. Em sequência, alguns 

conceitos básicos da teoria e da história da Geografia englobados pela atividade são 

apresentados, com ênfase na relevância deles para o estudo do tema, assim como 

conceitos pedagógicos a serem trabalhados pela simulação. Por fim, apresenta-se o 

material desenvolvido para esta transposição, em versão fac-similar àquela 

disponibilizada para os estudantes. 

 

Palavras-chave: História da Geografia, transposição didática, simulação da história da 

África. 
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Resumo 

O presente artigo, investigou a aprendizagem significativa desenvolvida por estagiários 

de Geografia da UFBA, na perspectiva de compreender a articulação entre concepções 

teóricas e as práticas desenvolvidas no período de estágio de regência nas escolas, no 

semestre 2018.2. Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

levantamento e estudos bibliográficos sobre as concepções de aprendizagem 

significativa; observação (participante) de cinco aulas de cada uma das cinco duplas de 

estagiários colaboradores e entrevistas (semiestruturadas e grupo focal) com dez 

estagiários regularmente matriculados no componente curricular de Estágio III em 

Geografia. O estudo apoiou-se nas abordagens qualitativas de pesquisa, sendo um estudo 

exploratório. A compreensão a que se chegou, foi que as percepções dos estagiários 

giram em torno de um núcleo de sentido comum, no qual o entendimento de ensino, busca 

potencializar nos estudantes aprendizagens significativas. Contudo, quando 

questionados sobre as concepções de aprendizagem significativa, muitos não conseguiam 

desenhar o conceito, justificando que não obtiveram fundamentos, na universidade, para 

essa construção, e que operavam com os conceitos de forma instrumental. Entretanto, 

mesmo diante do trabalho provocativo e problematizante com o conceito de 

aprendizagem significativa nas aulas de estágio e nos encontros de grupo focal, no 
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momento da observação, das aulas dos estagiários, percebeu-se dificuldades dos 

discentes em operacionalizar, no momento da regência, práticas pedagógicas 

articuladas com as concepções teóricas que haviam elaborado, não conseguindo 

desenvolver procedimentos que encaminhassem os estudantes a construírem 

aprendizagens mais autônomas e significativas. A maior preocupação era em transmitir 

os conteúdos. Assim, ficou perceptível que a apropriação do discurso, presente no 

cotidiano acadêmico, não assegura, necessariamente, mudanças nas práticas escolares. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Concepções e práticas, estagiários de 

Geografia. 
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Resumo 

Este artigo investigou as potencialidades pedagógicas que podem ser atribuídas ao 

mapeamento conceitual (Novak, 2010) para a visibilidade do protagonismo da 

aprendizagem significativa dos alunos (Ausubel, 2000). É resultado de pesquisa 

descritivo-explicativa do registro de relações da técnica de mapeamento, aprendizagem 

significativa e novas práticas de avaliação. A observação sistemática durante um ano 

letivo desta técnica no ensino de Geografia revelou uma cartografia da aprendizagem de 

alunos do Ensino Médio, importante e essencial para as reflexões docentes sobre 

mudanças inovadoras nas práticas avaliativas. Os resultados indicam caminhos 

possíveis para ampliar a visibilidade do protagonismo dos alunos e a função social do 

professor, na sua relação com práticas de avaliação importantes à aprendizagem 

significativa em Geografia. O planejamento do professor para elaboração dos mapas 

conceituais e a análise crítica devem ser fundamentados por teorias como a da 

aprendizagem significativa. Destaca-se a importância da pesquisa na prática docente, 

pressuposto essencial à fundamentação de transformações nas práticas avaliativas tanto 

da aprendizagem como do ensino. 

 

Palavras-chave: Mapas conceituais, Ensino Médio, Aprendizagem significativa. 
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Resumo 

Sabendo-se da urgência em se abordar a Educação Ambiental no ambiente escolar, 

percebe-se que a inovação nesse tipo de aula ministrada torna-se essencial e necessita 

de novas práticas pedagógicas para que assim possa fazer com que os alunos extraiam 

o máximo de informações possíveis acerca desse assunto. A emergência da exposição 

desse tema em sala de aula faz com que muitas vezes as informações passadas sejam 

dispersas e sem fundamento, o que leva o aluno a obter pouco aproveitamento sobre o 

que lhe está sendo passado .Dessa forma, as novas práticas pedagógicas vêm com o 

objetivo de tornar as aulas mais leves, autônomas e ricas de conhecimento. Usando novas 

técnicas o professor consegue desenvolver o senso crítico em seus alunos e faz com que 

tenham a capacidade de compreender o início, o desenvolvimento e o que ocorre 

atualmente envolvendo a questão ambiental. Com isso este trabalho vem com a iniciativa 

de propor uma nova prática pedagógica que envolva não somente a Educação Ambiental, 

mas também noções cartográficas e conceitos geográficos.  

 

Palavras-chave: Aula Ativa, Educação Ambiental, Inovação.  
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Resumo  

O texto apresentado especifica uma abordagem diferente sobre a criatividade, a prática 

pedagógica e a avaliação, através da metodologia instalações geográficas. A instalação 

geográfica é uma forma de representar o conteúdo geográfico ministrado em sala de 

aula, trabalhado criativamente utilizando símbolos e signos sobreposto sobre materiais 

produzidos ou não pelo homem. E como trazer essa metodologia para a sala de aula? É 

o que vamos discutir no texto, mostrando projetos já desenvolvidos com a metodologia, 

tanto dentro da universidade como além de seus muros. Faz-se importante e necessário 

discutirmos sobre novos meios pedagógicos de levar os conteúdos geográficos para a 

sala de aula, e a forma que avaliamos nossos alunos, fazer com que a disciplina fique 

mais dinâmica estimulando a participação do aluno, possibilitando que o mesmo tenha 

voz ativa no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Criatividade, Instalação geográfica, Arte, Metodologia. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo, relatar a experiência da aplicação de conteúdos 

geográficos, na prática cotidiana da Educação Social, realizada entre os anos de 2015 e 

2016, junto a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA 

– FUNDAÇÃO PROTEGER, situada na cidade de Guarapuava – PR, à qual administra 

cinco (05) unidades de acolhimento (popularmente conhecidas como “Abrigos”) para 

crianças e adolescentes, que por ventura sofrem algum tipo de violação de direitos e 

acabam sendo retiradas do convívio familiar, seja de forma temporária ou permanente. 

Devido a própria situação de acolhimento, ou pelos próprios motivos geradores do 

acolhimento, tais crianças e adolescentes, apresentam grande defasagem de 

conhecimentos comuns ao cotidiano de qualquer pessoa da sociedade atual, bem como, 

problemas de convívio em grupo e de relacionamento interpessoal. No caso das crianças 

e adolescentes da FUNDAÇÃO PROTEGER, na maioria das vezes, os mesmos, 

apresentam dificuldades bastante acentuadas, até mesmo em situações simples da vida 

em sociedade, como pedir uma informação a alguém na rua, comprar um produto em 

uma loja ou pegar um ônibus para deslocar-se até locais da vivência cotidiana. Tais 

dificuldades, podem ter origem nas situações anteriores ao acolhimento, ou na 

permanência por longos períodos em “Abrigos”, já que na prática, devido aos elementos 

protetivos que envolvem o serviço de acolhimento, as vivências sociais acabam sendo 

prejudicadas. Pensando em ações que possibilitassem mais autonomia, na vivência em 

sociedade, por parte das crianças e adolescentes acolhidos junto a FUNDAÇÃO 

PROTEGER, procuraram-se realizar atividades práticas, que através da aplicação dos 

conteúdos geográficos em situações da vida cotidiana de tais crianças e\ou adolescentes, 
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pudessem vir a auxiliá-los na aquisição empírica de conhecimentos que tenham 

aplicação em situações cotidianas vivenciadas pelos mesmos. Para isso, foram 

realizadas atividades baseadas nos conceitos de Orientação e Mobilidade Urbana, além 

de Apresentação e Prática de Atividades Culturais, que procuraram trazer através de 

atividades como oficinas de “percussão e ritmo” e de “confecção de filtros dos sonhos”, 

além da prática das chamadas “caminhadas geográficas”, uma vivência que se 

mostrasse útil para aquisição de autonomia na realização de suas atividades cotidianas 

futuras, como estudar, trabalhar, viajar, entre outras. 

 

Palavras-chave: Acolhimento Institucional; Educação Social; Conteúdos Geográficos; 

Orientação Urbana. 
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Resumo  

O trabalho apresenta uma experiência de prática pedagógica com alunos do sexto ano 

do ensino fundamental II da Escola Municipal Agrícola “Eng. Rubens Foot Guimarães”, 

localizada em um distrito rural no município de Rio Claro - SP. A temática escolhida 

abordou os temas tempo atmosférico e clima, por meio de aulas teóricas, leitura do livro 

“Aprendendo com a Turma do Tempo” e práticas com a construção e leitura de um 

pluviômetro. Os resultados demonstraram que estudos práticos podem promover uma 

aprendizagem significativa a respeito dos temas que envolvem o tempo atmosférico.    

 

Palavras-chave: Climatologia Escolar, Ensino Fundamental II, Prática Pedagógica. 

  

                                                           
 

[1] Doutora em Geografia pelo IGCE/UNESP e Professora de Geografia da rede Municipal de ensino de 

Rio Claro - SP. Professora supervisora do projeto Residência Pedagógica (processo: 88887.205296/2018-

00). 

[2] Graduando (a) em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro – SP e bolsista do Programa Residência 

Pedagógica – CAPES. 

[3] Professor de matemática da rede Municipal de ensino de Rio Claro - SP. 

 



 

320 
 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O ENSINO DA GEOGRAFIA 

ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA NA CIDADE DE BELÉM-PARÁ 

 

Sabrina Forte e Silva Gonçalves 

sabrifortesg@gmail.com 1 

 

Resumo 

O ensino de geografia na educação básica tem um papel importante e desafiador na 

formação do aluno, no sentido de prepará-lo para pensar e atuar no mundo de forma 

crítica, para o exercício da cidadania e da transformação da realidade que o cerca. Com 

o intuito de viabilizar o ensino da geografia escolar de maneira crítica e ativa, o presente 

trabalho expõe os resultados do Projeto “Do espaço real ao lugar ideal” desenvolvido 

em uma escola pública de ensino fundamental e médio na cidade de Belém (PA), nos anos 

de 2017 e 2018.  O projeto aplicou um conjunto de metodologias ativas, tendo como foco 

principal, a educação patrimonial como estratégia para desenvolver o ensino de 

geografia na sala de aula, a fim de experimentar uma linguagem diferenciada que 

contribua para qualificação do processo de ensino – aprendizagem dos alunos, na 

educação básica. O uso de metodologias como: dinâmicas de integração; rodas de 

conversa; café-mundial; a participação dos alunos em Roteiros Geo-turísticos, projeto 

de extensão universitária do Grupo de Geografia do Turismo, da Universidade Federal 

do Pará – UFPA e  a revitalização dos espaços internos da escola proporcionou 

experiências exitosas no que diz respeito a busca de uma prática docente comprometida 

com a aprendizagem dos alunos, assim como revelou a importância da educação 

patrimonial enquanto instrumento que fomenta o desenvolvimento da geografia escolar, 

voltada para cidadania. 
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Resumo 

O presente artigo busca colaborar com as discussões realizadas a respeito do Ensino do 

conteúdo Cerrado, tendo como proposta metodológica o Trabalho de Campo e a Música. 

Este trabalho é resultado do planejamento do trabalho de campo realizado na disciplina 

de Metodologia de Ensino de Geografia II, presente no curso de licenciatura em 

Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o objetivo de fomentar a 

discussão da utilização de novos recursos pedagógicos, utilizou-se o trabalho de campo 

e a música, para um melhor desenvolvimento do conteúdo Cerrado, destacando a sua 

relevância, para que o ensino deste ocorra de forma significativa. 

 

Palavras-chave: Cerrado, Ensino de Geografia, Trabalho de campo. 
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Resumo 

O presente artigo sucede as investigações sobre currículo e formação de professores nos 

cursos de licenciatura em Geografia na Paraíba desenvolvida pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Geográfica (GEPEG) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Nelas verificamos, a partir da análise curricular dos cursos, a desarticulação 

entre teoria e prática, a fragmentação dos conhecimentos trabalhados nos componentes 

curriculares em sua dimensão geográfica e pedagógica e certa sobreposição de perfil de 

formação de bacharelado em detrimento ao de licenciado.  Essa pesquisa acadêmica 

busca analisar e discutir o conceito desenvolvido nos estudos de Lee S. Shulman acerca 

do conhecimento pedagógico do conteúdo para a formação inicial de professores da 

Geografia. A partir dessa proposta, buscamos compreender o conceito de conhecimento 

pedagógico do conteúdo em Geografia voltado a proposta de organização didático-

pedagógica e metodológica nessa área, demonstrando possíveis limites e potenciais para 

formação de professores.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Geografia. Conhecimento pedagógico de 

conteúdo. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA NOS PARQUES URBANOS 
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Resumo 

 Este artigo propõe debater as possibilidades do ensino de geografia nas áreas verdes 

urbanas, especificamente os parques urbanos. Parte da compreensão da escola e das 

áreas verdes como espaços da cidade, apresentando a potencialidade da utilização dos 

parques urbanos para práticas de geografia. Por fim, introduz o roteiro de elaboração 

de atividades e a tabela de temas e conteúdos disciplinares dos Ensinos Fundamental II 

e Médio, que podem ser trabalhados em áreas verdes urbanas. 

 

Palavras-chave: cidade educadora; interdisciplinaridade; práticas pedagógicas. 
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Resumo 

Pensar em práticas pedagógicas que favoreçam a aproximação do aluno com as reais 

problemáticas encontradas em relação a mobilidade urbana é um grande desafio 

encontrado hoje pelos docentes. Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar 

como a metodologia envolvendo maquetes pode contribuir para ensinar aos alunos a 

realização de uma leitura adequada da qualidade das calçadas de acordo com as 

normatizações e suas implicações no uso e apropriação do espaço urbano, além de 

buscar contribuir para formação de agentes capazes de transformar o espaço urbano, 

particularmente, desenvolver a percepção a partir dos problemas de acessibilidade e 

mobilidade encontrados nas calçadas. Para esta análise buscamos trabalhar com 

maquetes táteis com o modelo irregular e regular na mesma maquete. Contudo, construir 

maquetes que permitissem a interatividade, ou seja, que facilitassem a manipulação dos 

objetos ou partes da maquete em menor escala, como elemento auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem. Diante disso, procurou-se estabelecer novos parâmetros do uso 

da maquete, buscando inserir tanto elementos já utilizados anteriormente, quanto novas 

formas de utilização deste recurso didático, como também ensinar de forma mais 

instigante as problemáticas da mobilidade urbana, muito presente no cotidiano citadino. 

 

Palavras-chave: Material didático; Maquetes; Acessibilidade Urbana. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a utilização do júri simulado como uma experiência de prática 

pedagógica em sala de aula, realizada com os alunos do 6ª ano do ensino fundamental 

na escola municipal Deodoro da Fonseca, no município de Altamira–PA. O principal 

objetivo deste trabalho é incluir todos os alunos na atividade-júri simulado-, para que 

haja uma interação entre os colegas de classe, e que busque desenvolver as habilidades 

que cada aluno tem, ampliando o conhecimento dos estudantes, aprendizado em sala de 

aula, posições sobre determinados assuntos pertinentes á sociedade e desenvolver o 

senso crítico de cada um. A atividade foi desenvolvida através das aulas de geografia, 

partindo da problemática de que as aulas, na qual abordam o assunto sobre 

Desmatamento, geralmente são aulas tradicionais e que não trazem uma reflexão e senso 

crítico aos alunos. Sendo assim, esta prática pedagógica foi realizada por meio de 

palestras explicativas sobre as causas do desmatamento e ensaios nos espaços da escola. 

O artigo foi construído através de pesquisas realizadas na internet sobre o 

desmatamento, juntamente com o roteiro sobre o júri simulado e também contando com 

a interação de autores renomados que discorrem sobre a temática de aulas inovadoras. 

Desta forma, para realizar a atividade, usamos como referência a Lei Federal de crimes 

ambientais, Nº 9.605 de 12 DE FEVEREIRO de 1998, jornais, revistas e artigos 

científicos. Portanto, a realização do júri simulado obteve seus objetivos alcançados, 

pois o mesmo trouxe mais reflexões sobre os espaços de vivencia dos alunos e uma 

perspectiva sobre as aulas de geografia.  

Palavras-chave: didática, senso crítico, desmatamento. 
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Resumo: 

Este trabalho refere-se à identificação de práticas educativas realizadas em ambiente de 

educação não formal, na qual há diálogo com o ensino formal de Geografia. Para isso, 

foi realizada uma Pesquisa Participante em um Grupo Escoteiro sediado em Goiânia 

durante um ano. O objetivo deste texto é traçar paralelos entre o escotismo e o ensino de 

Geografia, através das habilidades desenvolvidas pelo movimento e a identificação da 

fundamentação pedagógica do projeto educativo utilizado pelo grupo. Para cumprir tal 

objetivo foi realizada uma leitura analítica dos documentos normativos e orientadores 

do movimento escoteiro, verificando a correspondência destas orientações na rotina de 

trabalho do grupo observado. Foram notadas significativas aproximações entre as 

atividades realizadas pelos escoteiros com o ensino escolar, principalmente aquelas 

relacionadas ao desenvolvimento de habilidades geográficas. Também foi percebida na 

atuação dos Escotistas a aplicação de um método de ensino que remonta alguns 

fundamentos educacionais defendidos por Pestalozzi. 

 

Palavras-chaves: Geografia Escolar; Movimento Escoteiro; Ensino Não Formal. 
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Resumo 

No ambiente escolar, a disciplina Geografia deve contribuir para o desenvolvimento e o 

aprofundamento da compreensão, análise e reflexão da dimensão espacial dos 

estudantes para que sejam capazes de realizar a leitura do seu cotidiano e do mundo. 

Assim como dos processos e dos fenômenos em seus diferentes níveis e relações 

escalares. A leitura do mundo é imprescindível para o exercício da cidadania. Os livros 

de geografia, via de regra, ao abordarem a temática urbana trazem textos, imagens e 

exemplos das grandes e principais cidades brasileiras, atendendo um mercado editorial 

em nível nacional. Ao mesmo tempo, não é raro muitos estudantes não conhecerem e se 

reconhecem como moradores do município em que vivem devido, entre outras coisas, ao 

afastamento da localidade em que vivem da área central. O objetivo do trabalho é 

compartilhar uma proposta metodológica para abordar a urbanização brasileira 

realizada no ensino fundamental (7° ano) na rede pública municipal de Petrópolis-RJ. O 

intuito é trazer o cotidiano dos estudantes para a sala de aula e possibilitar sua 

compreensão, análise e reflexão, ampliando e aprofundando a leitura da realidade 

urbana local e traçando comparações com o que ocorre em outros níveis escalares e 

tempos. Ao estudar a cidade e o urbano, os estudantes do sétimo ano do ensino 

fundamental são estimulados a pesquisar a história do local em que vivem e de seus 

familiares através da aplicação de questionário construído na sala de aula. Ao mesmo 

tempo em que visa aproximar estudantes e familiares e valorizar suas experiências e 

vivências. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Geografia Urbana, Cidadania.  
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Resumo 

Este trabalho consiste no relato de experiência acerca da pesquisa de campo realizada 

na cidade de Cametá-PA, pela turma de licenciatura em geografia do IFPA. Nesta 

produção será abordada as contribuições de fazer uso da metodologia de pesquisa de 

campo no ensino de geografia, ressaltando os aspectos urbanos, físicos Histórico-

culturais e identitários de Cametá, os quais constituem a totalidade da cidade que foi 

analisada durante o exercício de campo. 

Palavras-chave: Urbanização, identidade, meio ambiente. 
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Resumo 

Este presente artigo constitui-se em uma proposta de ensino diferenciada, baseada em 

sambas de enredo que possibilitam trabalhar de forma detalhada o conceito de paisagem, 

ou seja, utiliza-se um gênero musical popular para trabalhar um importante conceito 

geográfico.  A partir disso, analisar-se-á, então, a formação do conceito de paisagem, 

bem como a formação do gênero musical mais característico do Brasil. Tem-se como 

objetivo alcançar a excelência no processo ensino-aprendizagem a partir da leitura e 

audição dos sambas de enredo previamente selecionados, considerando sempre o 

contexto do cotidiano estudantil e suas experiências, vivências, emoções e perspectivas. 

Cabe ressaltar que esses fatores foram considerados no universo do sexto ano do ensino 

fundamental II. Consideraremos sempre o que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

nos trazem como normas curriculares para todo território nacional, relacionando-as 

sempre à geografia cultural. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo explicitar as experiências vivenciadas em ambiente 

escolar advindas das atividades de Residência Pedagógica, no âmbito do Subprojeto 

Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -IFBA. Com base nas 

ações desenvolvidas em escola pública da rede estadual de Salvador-BA, busca-se 

refletir sobre a importância de um processo de formação de professores apoiado na 

integração entre Instituição de Ensino Superior (IES) e escola básica que oportunize 

práticas reflexivas por meio da investigação da realidade e cotidiano escolares. Durante 

o desenvolvimento das etapas da Residência procuramos encontrar meios de construção 

de conhecimentos voltados para reflexão sobre as nossas ações que pudessem 

contemplar propostas de intervenção atentas à singularidade daquele espaço vivenciado. 

Para isso, fez-se necessário desenvolver análises críticas de interesse da Geografia, 

visando tratar o espaço escolar como lugar de convivência social e cultural, no qual as 

                                                           
1 Graduando em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus 

Salvador. Bolsista do Programa Residência Pedagógica.  
2 Graduanda em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus 

Salvador. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
3 Graduanda em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus 

Salvador. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 

Agradecemos ao Programa de Residência Pedagógica (CAPES) pela concessão da Bolsa e a Prof.ª Anízia 

Conceição Cabral de Assunção Oliveira pelas orientações necessárias ao desenvolvimento deste estudo.  

 

 



 

331 
 

relações afetivas devem ser tratadas e preservadas para o entendimento e noções de 

fortalecimento das relações de pertencimento que envolvem esse espaço. Diante das 

análises provenientes da observação do universo escolar, foi elaborada a proposta 

“Escola do bem, nosso espaço de estudo, aprendizagem e convivência social”. A 

motivação, a participação dos alunos e o planejamento elaborado com cuidado e 

propósitos bem definidos foram fundamentais para o bom desenvolvimento das 

atividades dentro e fora da sala de aula. A experiência possibilitou reflexão sobre 

aspectos relevantes e sobre como tornar o ensino geográfico mais presente no cotidiano 

dos alunos. As vivências se traduziram no entendimento de que os educandos são os 

verdadeiros protagonistas e interventores de suas próprias histórias.  

 

Palavras-chave:  Afetividade, Lugar, Práticas de Ensino. 

  



 

332 
 

A INSERÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS E UTILIZAÇÃO 

DAS TDICS COMO PROMOÇÃO DE AUTONOMIA DISCENTE 

NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

 

Paulo Henrique Barbosa Silva 

barbosaph80@gmail.com1 

 

Resumo 

O projeto interdisciplinar Terra de Luzia tem como principal eixo difundir uma educação 

política nos 9º anos do Ensino Fundamental II por meio de um trabalho conjunto das 

disciplinas de Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, que visa a 

acompanhar a fundação de partidos políticos e simulação de eleição entre os estudantes. 

Os objetivos se alicerçam em identificar como são criados os partidos políticos, utilizar 

as tecnologias digitais da informação e comunicação para propagar o conhecimento 

acerca da política, além de levar os estudantes a conhecerem o processo político local. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, amparam-se em pesquisas bibliográficas, na 

pesquisa participante e na aplicação de metodologias ativas para que os alunos se 

tornem protagonistas do processo de conhecimento. Para realização do projeto foram 

propostas atividades investigativas e em equipes no espaço escolar, palestras na Câmara 

Municipal da cidade de Matozinhos e criação de vídeos pelos discentes com o intuito de 

descrever como são formados os partidos políticos e suas respectivas funções. Os 

resultados inferidos se baseiam na construção dos portfólios, criação do vídeo 

informativo e discussões entre professor e alunos. Ademais, o projeto procura vislumbrar 

que é possível adotar uma Educação Política na Educação Básica, proporcionando 

parcerias entre a escola e o poder legislativo e indicando que o protagonismo e a 

autonomia são peças-chave para um engajamento político. 
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Resumo 

O seguinte artigo corresponde a um recorte da pesquisa de mestrado da autora. A mesma 

tem como objetivo investigar o uso de estratégias de aprendizagem no curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas. A partir de uma 

aprendizagem autorregulada, visando o estabelecimento de metas e a compreensão do 

processo de aprendizagem, objetiva-se contribuir para a formação desses alunos, 

colaborando para a manutenção dos mesmos no curso e para um melhor desempenho 

acadêmico. A pesquisa embasa-se na Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura, onde 

através da ênfase no interacionismo, pode-se perceber o quanto os fatores sociais, 

comportamentais e pessoais agem de forma conjunta e indissociável na formação do ser 

humano. Dessa forma, através da discussão do uso de estratégias de aprendizagem 

pretende-se possibilitar a inserção das mesmas no curso de Licenciatura em Geografia 

da UFPel através de intervenções futuras baseadas nos dados aqui apresentados. 

 

Palavras-chave: Autorregulação. Teoria Social Cognitiva. Estratégias de Aprendizagem. 
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Resumo 

 

A educação lúdica é o processo de ensino desenvolvido através de metodologias e 

ferramentas lúdicas, como os jogos pedagógicos. Esta visa proporcionar um 

aprendizado, que é comumente apresentado como um trabalho sério, através do lúdico, 

que é um significativo atrativo aos estudantes e mesmo motivador a sua participação no 

processo de ensino-aprendizagem.  Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

analisar como se dá o emprego de jogos pedagógicos no ensino de Geografia. Para tanto, 

para além de uma revisão bibliográfica acerca da temática pesquisada que destaca 

autores como Almeida (1987), Breda (2013) e Huizinga (2000), foi realizado um 

levantamento de jogos destinados ao ensino-aprendizagem de Geografia, bem como 
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do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, Meio Ambiente e Cidade - GEMAC/UFCG. 
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outros que não têm propriamente finalidades didáticas contudo bem podem ser utilizadas 

para este fim. Os resultados apresentam um pouco acerca das possibilidades de 

utilização destas ferramentas para o desenvolvimento da educação lúdica atualmente na 

Geografia escolar, assim como alguns de seus pontos positivos e negativos. Foi possível 

constatar que os jogos são ferramentas pedagógicas de notável valorização na 

atualidade, o que todavia não reflete o ocorrido em tempos pretéritos.  

 

Palavras-chave: Educação Lúdica, Práticas Pedagógicas, Geografia.  
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METODOLOGIAS ATIVAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: INTERVENÇÕES DO PIBID COM O PROJETO 

VIDA NA METRÓPOLE 
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Maria Edivani Silva Barbosa 

edivanisb@yahoo.com.br 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é relatar sobre uma prática educativa relacionada à utilização 

de metodologias ativas em sala de aula, compreendendo-a como uma maneira eficaz de 

envolver e estimular o estudante durante a aprendizagem, a partir de uma abordagem 

qualitativa. No contexto atual, a escola brasileira torna-se desafiadora para o ensino de 

Geografia. O desinteresse pela disciplina é fato, mas é necessário inovar. Com o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tivemos a 

oportunidade de atuar em uma escola pública da periferia de Fortaleza (CE) com 

intervenções utilizando metodologias ativas. Para tanto, planejamos o Projeto Vida na 

Metrópole, onde abordamos temas relacionados com a realidade dos estudantes. No 

Projeto, levamos para os estudantes a montagem de maquetes e brinquedos reciclados, 

tornando as intervenções mais ativas e lúdicas. Foi possível perceber que o interesse dos 

estudantes durante as intervenções onde aplicamos metodologias ativas era elevado, o 

que potencializou o entendimento e interesse de cada um nos temas abordados. As 

metodologias ativas são eficazes e podem potencializar o ensino de Geografia, cabe ao 

professor, de acordo com suas possibilidades, proporcionar aos estudantes aulas mais 

ativas. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; PIBID; Maquete. 
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PEDAGOGIA DE PROJETOS: INTERVENÇÃO SOBRE 

IMPACTOS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE 

DOCUMENTÁRIOS1 
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Resumo 

A Pedagogia de Projetos traduz uma determinada concepção de conhecimento escolar, 

trazendo à tona uma reflexão sobre a aprendizagem dos alunos e os conteúdos das 

diferentes disciplinas. Há uma tendência, bastante generalizada no pensamento 

pedagógico, em colocar, como questões opostas, a participação dos alunos e a 

apropriação de conteúdo das disciplinas. No geral a ideia de se trabalhar com pedagogia 

de projeto vai além desse pensamento pedagógico predominante, pois ocorre interação 

entre os alunos em relação ao conteúdo ou uma determinada temática, nos quais os 

alunos vão abordar de uma maneira prática e participativa atuando com o seu cotidiano. 

Toda essa interação é mediada pelo professor, não tendo mais somente o papel de 

expositor do conteúdo, mas sim de intermediador dos alunos para contribuir nas ações e 

propostas colocadas em se trabalhar com projeto, sempre dando apoio aos alunos nas 

investigações, estudos e ações que os mesmos realizam no decorrer de toda intervenção 

do projeto que se desenvolve. Nesse âmbito, há diversas possibilidades em atuar como 

proposta pedagógica, uma delas o uso da tecnologia a favor no processo de ensino e 

aprendizagem, mais especificamente na produção de vídeos, elaboração de 

documentários. Tal ação é totalmente válida como proposta de intervenção para um 

projeto, pois se articula- se a produção de vídeos com a caracterização do espaço 

geográfico que o aluno se insere, fazendo – o analisar e repensar sua realidade com um 

olhar crítico, segundo um determinado assunto. O presente trabalho tem como objetivo 

                                                           
1 Este texto faz parte das discussões realizadas no projeto de extensão intitulado “Geografia vai à Escola” 

financiado pela Proex – Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual Paulista, UNESP, em 2016 sob 

a coordenação da Profa. Dra. Maria Terezinha Serafim Gomes.  
2 Aluna do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
3 Aluno do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
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apresentar a proposta didática de intervenção sobre a temática de impactos ambientais 

e a produção de um documentário por parte dos alunos, realizada no projeto de extensão 

intitulado “Geografia vai à Escola”, com os alunos de 8ºano do ensino fundamental da 

Escola Estadual Florivaldo Leal, em Presidente Prudente-SP. 

Palavras-chave: Pedagogia de projetos, novas tecnologias, intervenção pedagógica, 

documentário. 

  



 

339 
 

O ENSINO DE GEOLOGIA: UMA PONTE ENTRE A DISCIPLINA 

NA ACADEMIA E A GEOGRAFIA ESCOLAR 
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Resumo: 

Este artigo é resultado de uma reflexão sobre a relação universidade e educação básica, 

que teve origem por meio de uma atividade sobre introdução à geologia, na qual foi 

explicada a origem, além de curiosidades, sobre minerais.  Essa atividade buscou 

articular os conteúdos da disciplina de geologia ministrada no curso de Graduação em 

Geografia na Universidade Federal de Alfenas (MG) com o conteúdo das aulas de 

Geografia Escolar na Escola Estadual Samuel Engel, em Alfenas (MG), nas turmas de 

terceiro e primeiro ano do ensino médio. Por meio desta atividade foi possível perceber 

que as distâncias entre os conteúdos da universidade e os conteúdos abordados na 

educação básica podem, e devem, ser articulados, por meio de uma mediação didática 

acessível aos alunos. 

 

Palavras-chave: Minerais, Ensino de Geografia, PIBID. 

  

                                                           
1Graduandos de geografia licenciatura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). Trabalho 

desenvolvido no PIBID. Agradecimentos a professora Dra. Sandra de Castro de Azevedo pela orientação e 

a CAPES pelo apoio financeiro via PIBID. 
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A IMPORTÂNCIA DAS OFICINAS NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
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Resumo 

O presente artigo faz uma abordagem sobre a importância das oficinas pedagógicas em 

sala de aula, sendo uma forma de conciliar teoria e prática para os alunos da rede 

básica. Assim, a disciplina oficinas pedagógicas para o ensino de Geografia, 

proporciona ao graduando uma aproximação da realidade escolar. Nesse propósito a 

presente pesquisa visa analisar a importância do lúdico no processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, também tem como objetivo compreender a interação do aluno 

em sala de aula, pois o uso de metodologias diversificadas melhora as relações sócio-

afetivas, além de entender a relevância da teoria acadêmica na prática escolar. A 

pesquisa foi realizada por meio de levantamento teórico, observação, planejamento e 

aplicação de oficina em uma turma de 1° ano de segurança do trabalho em uma escola 

técnica na cidade de Vitoria da Conquista - BA. 

 

Palavras-Chave: interação; lúdico; prática; teoria. 
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PROFESSORES E SEUS ARTESANATOS: APRENDENDO A 

TRANSFORMAR GEOGRAFIA EM JOGOS LÚDICOS     

 

Ayrian Hugo Dos Santos Thédiga 

ayrianthediga@gmail.com1 

 

Resumo 

O texto se caracteriza como um relato de experiência e tem como objetivo apresentar 

duas atividades que foram realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID (2018/2019) subárea geografia da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), com turmas do sétimo ano, de uma escola pública 

localizada em uma comunidade pesqueira do sul da Ilha de Santa Catarina. Para tanto, 

desenvolvemos uma proposta de jogos geográficos junto ao sétimo ano e o projeto 

GeoCurtas com turma contemplando todos os processos, desafios e experiências 

compartilhadas que enalteceram de grande valia o resultado. Utilizando o pensamento 

de Jorge Larrosa como base para a reflexão, percebemos nas atividades realizadas com 

o PIBID, tendo propósito de instigar, despertar e criar oportunidade relacionando jogos 

com a geografia, uma dinâmica que dá oportunidade e instiga outras formas de aprender. 

O ofício de professor, da possibilidade de se perceber como professor, se tornar e se 

fazer professor, é modo artesão de modelar as formas de ensinar, nutrir-se de 

conhecimento e inspira-se uns aos outros o sentido de aprender. Por fim, as aulas 

evidenciaram o potencial de transformar formato da aula, desfrutando em uma nova 

forma e descontraída de aprender conteúdos de geografia adaptados por docentes que 

estão expostos a novas experiencias confortando a vontade de fazer aquilo gosta e quer 

exercer o ofício de professor.  

 

Palavras-chave: Jogos Geográficos, GeoCurtas e Ofício.   

  

                                                           
1 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) e Graduando em 

Bacharel em Geografia pela UDESC. Bolsista vinculado ao PIBID (2018/2019) e ao projeto GeoCurtas 

coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula N. Chaves e Bolsista voluntário do Programa de Extensão "Bicho 

Geográfico: a extensão como dinamizadora do ensino e da pesquisa”, coordenado pela Profa. Dra. Ana 

Maria H. Preve 
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Resumo 

Ensinar e aprender são o verso e o reverso de uma mesma medalha, a educação, e 

implicam em uma ação colaborativa, participativa e de construção coletiva. Nesse 

contexto, este projeto visa pôr em questão de que forma a Geografia, como componente 

curricular, desde os anos iniciais, pode construir, no processo de formação docente, um 

saber escolar com base nos conhecimentos geográficos produzidos na Universidade, nos 

conhecimentos dos professores da educação básica e dos alunos trazidos para a escola, 

mediante sua vivência com o espaço geográfico e nos métodos, linguagens e técnicas 

articuladoras de todos esses conhecimentos. Sendo assim, o presente estudo é resultado 

do projeto de extensão “Ensinar e aprender geografia nos anos iniciais: saberes em 

diálogo na formação de professores”, da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense e orientado pela Prof. Dra Lorena Lopes Bonomo. A pesquisa foi iniciada 

no segundo semestre de 2018 e teve por objetivo analisar o ensino de Geografia nos 

cursos de formação de professores e escolas normalistas do município do Rio de Janeiro, 

com turmas do 3º ano do ensino médio e a partir disso realizar oficinas nas mesmas com 

o intuito de sensibilizar sobre a importância do ensino de geografia nos anos iniciais, e 

de auxiliar as professoras a abordar os conceitos de espaço e de lugar em sala de aula. 

Os referenciais teóricos que embasaram este estudo fundamentaram-se em autores que 

abordam os conceitos de espaço e de lugar além de práticas de ensino em Geografia. 

Desta forma, a pesquisa configurou-se em uma abordagem qualitativa, composta também 

                                                           
1 UERJ-FEBF; 
2 UERJ-FEBF; 
3 UERJ-FEBF; 
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por observações em sala de aula, conversas informais com as aulas e estudo de caso. 

Constatou-se então uma grande dificuldade das alunas em abordar os conceitos de 

espaço e lugar e a partir desta problemática, obteve-se a organização e o 

desenvolvimento de oficinas contendo duas atividades relacionadas aos conceitos acima, 

além de uma palestra sobre o que é a geografia e qual o seu sentido na escola. Como 

resultado da primeira etapa do projeto nas escolas do Município do Rio de Janeiro, as 

oficinas tiveram uma ótima aceitação e participação tanto das alunas, quanto dos 

professores e da direção, além do engajamento das alunas na construção e participação 

das atividades, o que possibilitou o desenvolvimento de um olhar diferenciado sobre os 

conceitos geográficos. Dessa forma, os conteúdos e as possibilidades metodológicas 

desenvolvidos na palestra e nas oficinas contribuíram para a ampliação da compreensão 

de mundo, do ensino e da aprendizagem de Geografia das alunas dos cursos de formação 

de professores.  

 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Formação de Professores; Ensino de Geografia – 

Anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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ATELIÊ MULTIDISCIPLINAR: EU NO MUNDO, O MUNDO EM 

MIM. UM ESTUDO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES NO LUGAR 

E O MEIO AMBIENTE URBANO NO JARDIM SANTA LÚCIA – 

CAMPINAS/SP. 
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andrademoura@hotmail.com1 

 

Resumo 

Trata-se de um relato de uma prática de ensino que ocorreu a partir da problematização 

da realidade local. Buscou-se envolver os alunos na identificação dos problemas 

ambientais urbanos do entorno a partir de um aprendizado em campo com observação, 

reflexão e pesquisa com formulação de possíveis soluções levando em consideração a 

análise de diferentes escalas. “Nos disseram que antigamente pescavam, lavavam roupas 

e até nadavam neste rio, então cadê a água que estava aqui?”; “Por que a prefeitura 

derrubou essas casas”? “Se esta é uma área de risco, então porque as pessoas vieram 

construir suas casas justamente aqui”? “Como é possível haver enchentes se a 

quantidade de água é tão pequena?” “Como será que era esse rio antes dele ser assim 

todo poluído?”. Esta prática insere-se em um contexto de trabalho em Ateliês 

Multidisciplinares que, tendo início em 2014, traz sua proposta estruturada em três 

pilares: desenvolvimento da autonomia, trabalho multidisciplinar e rompimento com a 

lógica da divisão seriada. Esse relato é sobre o Ateliê: “Eu no mundo, o mundo em mim”, 

que utilizou a linguagem cartográfica para o estudo do meio ambiente urbano tendo 

envolvido professores de geografia e matemática. É importante destacarmos que o 

trabalho em Ateliês no Miotti foi reconhecido pelo MEC como inovador e criativo, sendo 

essa a única escola pública de Campinas e uma das 178 instituições de ensino brasileira 

a compor o mapa da inovação e criatividade elaborado pelo MEC em 2016. 

 

Palavras-Chave: metodologias ativas, ensinar com pesquisa, urbanização. 
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O TRABALHO DE CAMPO NO ENSINO DE GEOGRAFIA A 
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Resumo  

Este texto é parte integrante da pesquisa O trabalho de campo no Ensino de Geografia a 

cidade como experiência educativa. Pretendemos apresentar neste artigo a contribuição 

da metodologia do trabalho de campo no ensino de Geografia e sua relevância no estudo 

da cidade entendida como o resultado do trabalho humano, ou seja, como sendo a 

materialização da complexidade das relações humanas no espaço geográfico, neste caso 

o espaço urbano. Alguns autores (CASTELLAR, 2010 e CAVALCANTI, 2008) sugerem 

ser possível que os alunos entendam a cidade na perspectiva do vivido, ou seja, de suas 

experiências pessoais ou, também, que reproduzam falas veiculadas nos meios de 

comunicação. Para a aprendizagem geográfica é importante considerar a experiência 

do indivíduo com a cidade, porém é preciso avançar para além do espaço vivido. O aluno 

precisa relacionar alguns conceitos como tempo e espaço, local e global, assim como ter 

ideias próprias para a resolução de problemas, desenvolver sua autonomia e se 

posicionar de forma crítica, isto é, desenvolver novas habilidades para a compreensão e 

aplicação dos conceitos científicos. Por conta dessa complexidade, a metodologia do 

trabalho de campo no estudo da cidade poderá se tornar uma aliada no processo de 

ensino e aprendizagem da Geografia, ressignificando a relação do indivíduo com a 

cidade e tornando sua experiência pessoal com este espaço uma experiência educativa 

positiva. 

 

Palavras-chave: Trabalho de Campo; Ensino de Geografia; Cidade e Experiência. 
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Resumo 

Pensando no ensino de Geografia dentro da sala de aula para alunos do Ensino 

Fundamental II, os bolsistas do PIBID/Geografia da Unesp Ourinhos-SP propuseram 

uma roda de conversa para os estudantes do sétimo ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Adelaide Pedroso Racanello, parceira do projeto desde 2018. 

Priorizando o diálogo e a fala do aluno, a atividade sugeriu a identificação da Geografia 

dentro da sala de aula e em seus arredores, facilitando uma construção de conhecimento 

a partir dos saberes e vivências do mundo já conhecidas pelos mesmos. O que tornou a 

atividade mais interessante foi o fato de os bolsistas não serem de Ourinhos, incentivando 

as estudantes a explicar as dinâmicas do município, bem como suas localizações, 

atividades econômicas, entre outros. Entretanto, também foram encontradas algumas 

problemáticas aqui expostas que nos faz repensar o modo com que a geografia está sendo 

aplicada dentro da escola e como podemos torná-la mais próximas aos alunos, como o 

foi o objetivo dessa intervenção. 

Palavras-chave: Paulo Freire, Diálogo, Intervenção. 

                                                           

1Relato da intervenção aplicada durante o estágio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Resumo 

Este trabalho tem a finalidade de contribuir para a discussão metodológica no ensino de 

Geografia, por meio da reflexão sobre o papel e a relevância das informações, 

particularmente das notícias, no ensino-aprendizagem do saber geográfico em turmas do 

ensino médio integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), 

campus Belém. Trata-se de uma intervenção baseada em uma metodologia ativa e 

alternativa para o ensino de geografia. Essa reflexão é produto da aplicação de um 

projeto de ensino aplicado em três turmas do ensino médio integrado no IFPA durante o 

ano letivo de 2018. Esse projeto tem como objetivos: transformar informação em 

conhecimentos aplicados no ensino de geografia tendo o aluno como sujeito ativo na 

produção de informação; produzir tecnologias educacionais voltadas ao ensino de 

geografia a partir das mídias de difusão informacional, como jornais impressos, digitais 

e blogs; fazer com que o aluno desenvolva uma maior noção de pesquisa. Assim, busca-

se potencializar o ensino de Geografia a partir das mídias e ferramentas disponíveis pela 

difusão da informação, a partir da transformação de múltiplas linguagens textuais que 

estão disponíveis no cotidiano desses alunos, na condição de informações isoladas e 

desconectadas dos contextos sócio espacial e pedagógico, mas é possível transformá-las 

em conhecimentos passíveis de serem aplicados no ensino da geografia escolar. A 

                                                           
1 Graduando na licenciatura em Geografia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Aqui vão as demais informações: filiação institucional, se o trabalho é produto de pesquisa de IC, TCC, 

Mestrado ou Doutorado; agradecimentos às agências de fomento etc. 
2 Doutor em geografia-Universidade Federal Fluminense e professor de geografia do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.  
3 Me. Educação-Universidade Federal do Pará e professor de geografia do IFPA e professor de geografia 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.  
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metodologia do projeto está fundamentada em três princípios: a) interatividade: todas 

as atividades são planejadas e realizadas em equipes orientadas pelos professores e são 

socializadas e debatidas nas turmas como partes componentes das avaliações bimestrais 

de geografia; b) análise geográfica crítica: partindo dos fundamentos da ciência 

geográfica, as notícias cotidianas difundidas pelo meio informacional moderno são 

analisadas criticamente pelos alunos para em seguida serem transformadas em produtos 

a serem produzidos e apresentados pelas equipes de estudantes na forma de jornais ou 

notícias, por exemplo; c) utilização do complexo informacional moderno.  

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Metodologia Ativa, Ensino Médio Integrado.  
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo principal concretizar o processo de aprendizagem dos 

elementos do Tempo Atmosférico e do Clima. Por meio de dispositivos didáticos alunos 

do 8º ano do ensino fundamental da rede particular de ensino da cidade de Jaboticabal 

– SP reconheceram conceitos teóricos de forma prática participando da instalação de 

uma estação meteorológica didática. No decorrer de um mês os dados coletados sobre o 

tempo atmosférico foram inseridos em uma tabela, especificada pelos seguintes 

aparelhos: barômetro digital, anemômetro, termômetro de máxima e mínima, bússola, 

higrômetro, biruta, pH (precipitação atmosférica). Também, foram coletadas as 

observações sobre os tipos de nuvens, visibilidade e nebulosidade. Os relatórios 

produzidos pelos alunos no final da prática apontaram um significativo avanço na 

compreensão de conceitos da Climatologia Geográfica. 

 

Palavras-chave: Prática Escolar, Saber Coletivo, Percepção Ambiental. 
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Resumo 

Reportagens sobre a cidade de Santos, situam-na entre as primeiras no ranking do Índice 

de Desenvolvimento Humano das cidades brasileiras com excelente qualidade de vida da 

população, segundo Portal G1 (2014). Santos, localizada na ilha de São Vicente, litoral 

Sul do estado de São Paulo, de clima tropical úmido e com densidade demográfica 

(porção insular) de 1.494,26 habitantes por quilometro quadrado, de acordo com IBGE 

(2010), nos meses de chuvas intensas, sofre com problemas de inundações e alagamentos 

além das ressacas marítimas, causando muitos inconvenientes e perigos, como citado no 

jornal Folha de S. Paulo (2014). Preocupando-se com situações que por vezes chegam a 

trazer perigos a população, a Prefeitura de Santos investiu em um projeto piloto no ano 

de 2017, matéria  publicada no Portal G1 (2017), com intuito de minimizar tais efeitos, 

na região da Ponta da Praia, bairro na Orla da Praia, como indica Vazquez (2011), 

composta por população de elevado padrão de vida. Enquanto isso, em bairros menos 

favorecidos, como é o caso da região da Zona Noroeste, os investimentos públicos têm 

sido escassos. Nota-se, no início 2019, que os resultados das obras do projeto piloto, 

adotado no bairro da Ponta da Praia, tem surtido efeitos positivos e que a população 

daquela região já não sofre com os constantes alagamentos como publicado no Diário 

Oficial de Santos em 16 de agosto de 2018. Em contrapartida, os bairros localizados na 

Zona Noroeste, área mais afastadas da Orla da Praia e de classe média e baixa, como 

citado por Vazquez (2011), em momentos de chuvas, os alagamentos persistem por mais 

de um dia, conforme matéria publicada no jornal eletrônico, Diário do Litoral (2019). 

Ministrando aulas no Ensino Fundamental II da Rede Municipal santista, preocupamo-

nos em compreender a visão do educando do Ensino Fundamental sobre o paradoxo que 

envolve o município em que vive. A fim de conhecer a visão dos alunos sobre tal aspecto 

de sua cidade, elaboramos um trabalho nas escolas da rede Municipal de Ensino de 

Santos, como objetivo de desenvolver no educando habilidades que o levem a refletir 
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sobre a cidade em que vive e seus contrastes, alicerçado no ensino da Geografia. A 

metodologia é bibliográfica, documental e de pesquisa ação a partir da aplicação de 

sequências didáticas envolvendo a análise de matérias jornalísticas contendo 

ocorrências de enchentes na cidade de Santos, discutidas com suporte da Base Nacional 

Comum Curricular. Tal pesquisa encontra-se em fase inicial da análise qualitativa da 

sequência didática e questionário aplicados aos sujeitos da pesquisa, motivo pelo qual 

não apresentaremos os resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: alagamentos urbanos, cidade de Santos, Ensino Fundamental. 
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PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO EM GOIÁS 

E REFORMAS CURRICULARES: INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA 

DOCENTE 
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Resumo  

O texto apresenta os resultados parciais da pesquisa "Percepções dos professores de 

Geografia do Ensino Médio em Goiás: as reformas curriculares e suas influências na 

prática docente". Parte-se do argumento frequentemente utilizado por parte daqueles 

que corroboram para as atuais mudanças curriculares e educacionais a serem 

implementadas no país de que essas reformas não são atos novos e isolados. Quase 

sempre, suas argumentações vão no sentido de rememorar as orientações curriculares 

anteriores, como os PCNs e as DCNs, no sentido de tentar incluir as atuais reformas na 

educação e a própria BNCC em um processo natural que se desenvolve desde a 

aprovação da primeira LDB em 1961. Com o intuito de subsidiar o desenvolvimento da 

pesquisa, principalmente em relação ao seu foco principal, ou seja, a influência das 

políticas públicas curriculares nas atividades pedagógicas dos professores de Geografia 

do Ensino Médio, buscamos referências teóricas em estudos e pesquisas precedentes, na 

legislação específica para o do Estado de Goiás e na realização de entrevistas com 

professores de Geografia que atuam no ensino médio em Goiás. Para a leitura e 

interpretação dos dados da pesquisa subdividiu-se os instrumentos de análise em três 

categorias: a questão da reforma educacional atual; os dados relacionados à prática em 

sala de aula; e o que se refere ao currículo propriamente dito. Sobre estas três categorias, 

estabeleceu-se como referencial teórico a análise de Libâneo (2016, 2018), no que 

concerne às questões relacionadas as reformas educacionais; Young (2010), em relação 
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as questões curriculares; Shulman (2014) e Cavalcanti (2011, 2012) para se pensar a 

realidade prática e as questões pedagógicas para o professor, em um contexto em que 

tais reformas direta ou indiretamente influenciam o ensino de geografia na educação 

básica. A reforma educativa implantada na rede estadual de ensino do Estado de Goiás, 

nos últimos anos, representa, no âmbito local, as políticas em curso no contexto nacional, 

que, por sua vez, fazem ressoar o processo de internacionalização das políticas 

educacionais, deixando como marca o processo de padronização e uniformização da 

educação escolar. A incidência da internacionalização das políticas educacionais sobre 

o trabalho docente modifica estruturalmente o ensino escolar, excluindo determinadas 

formas de ensino e inserindo outras, padronizadas e mecanizadas, fazendo que o 

professor perca de vista cada vez mais seu objeto de trabalho – o conhecimento – e as 

formas conscientes de compreendê-lo, planejar e realizar seu ensino. A pesquisa que está 

em andamento tem proporcionado aos pesquisadores uma profunda discussão sobre 

aspectos que direta e indiretamente afetam o ensino e a aprendizagem em nossas escolas, 

e que precisam de ampla discussão crítica e consciente, pois entendemos que o professor 

orienta suas atividades por convicções e opções pedagógico-didáticas resultantes de sua 

formação inicial e continuada, e de sua prática, fundamentadas em concepções teórico-

metodológicas e no papel que a Geografia escolar exerce na formação de alunos que 

participem ativamente no projeto social que defende.   

 

Palavras-chave: Geografia escolar; Currículo; Reformas educacionais. 
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AFINAL, PARA QUEM SERVE A REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO? 

 

Alcinéia de Souza Silva 
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Resumo 

No Brasil, um novo Ensino Médio foi instituído pela Lei n.º 13.415/2017. Pela medida, 

além da instituição de escolas em tempo integral, ocorre alterações substanciais na Lei 

n.º 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), 

sobretudo na organização e estrutura curricular dessa etapa da Educação Básica. Alvo 

de críticas e discussões nas mais variadas esferas, especialmente no campo educacional, 

a questão tornou-se objeto de estudo desse trabalho, que busca compreender para quem 

serve essa reforma, dadas suas arrumações e arbitrariedades. Para tanto, a metodologia 

utilizada é a análise documental, na qual se aprecia a própria Lei n.º 13.415/2017, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2018, e a Resolução n.º 

3/2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM). De modo particular, aborda o que tem por trás da reforma e a questão do 

controle e limitação no acesso ao conhecimento, em decorrência da desobrigação na 

oferta de determinadas disciplinas, como a Geografia, ao longo dessa etapa. A discussão 

empreendida evidencia que a reforma fragiliza a formação no Ensino Médio, não cumpre 

as finalidades formativas dessa etapa e desvaloriza a qualidade da formação escolar, 

atendendo demandas econômicas, principalmente a expansão capitalista via 

mercantilização do ensino público ou fortalecimento do setor privado. Destaca-se que a 

Geografia possibilita compreender as contradições e complexidades intrínsecas à 

realidade. Assim, a restrição e o controle no acesso ao conhecimento geográfico, 

impostos pela reforma, acarretarão perdas intelectuais e, com isso, danos à formação 

cidadã e política do educando. 

 

Palavras-chave: BNCC, DCNEM, Ensino de Geografia. 
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ELEMENTOS SEMIOLÓGICOS GRÁFICOS NO CADERNO 

DO PROFESSOR 

 

Raiane Florentino 

raiane.florentino@unesp.br1 

 

Resumo 

O presente trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em andamento, que visa analisar 

a formação do raciocínio geográfico e a mediação dos elementos semiológicos gráficos, 

estabelecidos em situações de aprendizagem da Cartografia Temática, como conteúdo 

do 6º ano, e a representação dos fenômenos geográficos, a Cartografia Temática 

enquanto método, desenvolvendo os conceitos espaciais, como: espaço, território, lugar, 

região e paisagem, presentes ao longo da Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

direcionado aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). Nesse sentido, 

conseguimos elencar quais são as consequências das políticas neoliberais na educação 

brasileira e verificar quais resultados o ensino está obtendo com tais  Além disso, 

pretendemos: a) analisar os conhecimentos e habilidades construídos a partir do 

conteúdo da Cartografia Temática presente no Caderno do Professor (6º ano), material 

didático oficial do Estado de São Paulo, bem como no que se refere a formação do 

raciocínio geográfico dos escolares nos anos finais; b) identificar quais conceitos 

espaciais são desenvolvidos no cotidiano escolar a partir do material didático 

mencionado; e c) verificar os níveis de desenvolvimento da percepção e representação 

espacial consolidados pelos elementos semiológicos gráficos apresentados na PCESP 

(SÃO PAULO, 2008): a Cartografia Temática como conteúdo/Cartografia Temática 

enquanto método. Para tanto, utilizaremos o método da pesquisa qualitativa. A análise 

das representações gráficas contidas nos exercícios da proposta, materializada no 

Caderno do Professor, será feita com base na taxonomia estabelecida por Jo e Bednarz 

(2009). Ao final, os resultados serão discutidos com base na construção do pensamento 

espacial e da linguagem, alicerçados na teoria histórico-cultural e histórico-crítica. 

Pretendemos com essa investigação, mensurar a complexidade dos elementos 

semiológicos gráficos e, desse modo, verificar o nível de aprendizagem obtido através 

desse material. 

 

Palavras-chave: Caderno do Professor, Cartografia Temática. Neoliberalismo. 
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UMA ESCOLA VERDADEIRAMENTE DEMOCRÁTICA PODE 

TERRITORIALIZAR A CIDADANIA DOS LUGARES? 
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Resumo 

A escola sendo o ambiente que deveria contribuir para a territorialização do sujeito e 

sua formação como cidadão, acaba passando por diversas dificuldades que são 

especialmente oriundas de um tempo e espaço em que a mesma não dialogava com todos 

e todas. Através de uma abordagem geográfica e autores que buscam tratar a educação 

relacionando-a ao espaço, o presente trabalho possui como objetivo avaliar os efeitos de 

didáticas, práticas pedagógicas e práticas educativas que sejam pensadas e executadas 

de maneira democrática, buscando sempre uma culminância em que a territorialização 

e inserção do aluno em seu espaço se apresentarão como as finalidades principais. O 

trabalho também busca expor algumas das muitas dificuldades e desafios obtidas pelo 

discente de geografia em sua graduação, com destaque para as que estão vinculadas aos 

efeitos de uma ciência que ainda não delimita de forma clara qual é o seu objeto de 

estudo, na perspectiva desta pesquisa, o espaço geográfico. Através do lócus de 

investigação, uma escola da rede pública associada a atividades do Pibid, constatou-se 

que as abordagens acadêmicas de formação estão muito distanciadas das demandas 

práticas estabelecidas, além de se constatar fortes deficiências formativas associadas às 

práticas pedagógicas necessárias às realidades dos lugares escolares a serem 

vivenciados. Finalmente, passa-se a ter uma clareza sobre como as escolas são 

permeadas por relações espaciais fortemente verticalizadas, portanto, pouco, ou nada, 

democráticas. 

 

Palavras-chave: Geografia, Territorialização, Práticas pedagógicas.  
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REFLEXÕES ACERCA DOS CURRÍCULOS 

 

Luis Guilherme Maturano 

guilhermematurano@usp.br1 

Andrea Coelho Lastória 

lastoria@ffclrp.usp.br2 

 

Resumo 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa acadêmica no âmbito de Mestrado no programa 

de Pós-Graduação em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP-USP). A pesquisa foi impulsionada a partir de 

questionamentos que emergiram por meio de práticas pedagógicas sobre Paisagem 

elaboradas no decorrer da profissão docente na disciplina de Geografia. O conceito de 

Paisagem, considerado um dos mais importantes à ciência geográfica bem como na 

Geografia Escolar, encontra-se explicitado nos principais referenciais curriculares da 

escola básica brasileira, justificando assim, o valor de sua análise. Assim, apontamos 

como principal objetivo desta pesquisa descrever e analisar os conceitos de Paisagem 

presentes nos documentos curriculares oficiais das esferas federal, estadual e municipal. 

Nesta perspectiva, selecionamos para análise os referencias curriculares de Geografia 

baseados nos seguintes documentos: PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), a 

BNCC, o “Programa São Paulo Faz Escola” e o Referencial Curricular de Ribeirão 

Preto – SP. Compreendemos que para atingirmos os objetivos deste estudo seria 

importante utilizarmos, dentro da Metodologia, a abordagem qualitativa. Além do 

levantamento bibliográfico elaborado com o intuito de sustentar o corpo teórico desta 

pesquisa, realizamos também uma análise documental, buscando possíveis associações 

existentes entre a construção do conceito de Paisagem dentro da história do pensamento 

geográfico, e o modo como tal conceito está explicitado nos documentos curriculares 

oficiais. A partir do desenvolvimento e análise de dados empreendido nesta dissertação, 

aprontamos os seguintes resultados: a pertinência do conceito de Paisagem à Ciência 

Geográfica e à Geografia Escolar; entendemos que o 6º Ano é a principal etapa escolar 

ao desenvolvimento do conceito de Paisagem; todos os Currículos analisados apontam 

o conceito de Paisagem como de fundamental relevância; preocupação com o tratamento 

dado pela BNCC ao conceito de Paisagem, dificultando  a orientação ao trabalho do 
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professor; preocupação quanto a operacionalização do Currículo; e a aproximação da 

Geografia Francesa (tradicional) e Geografia Crítica nos Currículos oficiais. 

 

Palavras-chave: Paisagem, Currículo, Ensino de Geografia. 
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RELAÇÃO DO GÊNERO FEMININO E ENSINO DE GEOGRAFIA: 

POSSIBILIDADES PEDAGOGICAS 
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Resumo 

Esse trabalho resulta de uma pesquisa que teve como objetivo identificar as 

possibilidades de discussões de gênero no ensino médio, especialmente na disciplina de 

Geografia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e faz parte de um projeto mais amplo 

denominado: Educar-se com/na cidade de Guarapuava-PR: práticas socioespaciais da 

juventude escolar, financiado pela Fundação Araucária. Para isso, realizou-se uma 

parceria com a Escola Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco 

Guimarães. A metodologia, constituiu em revisão bibliográfica, roda de conversa e 

análise do livro didático. Na análise dos dados, concluiu-se que é possível o estudo de 

gênero nas aulas de Geografia, pois os conteúdos geográficos são ricos em temas que 

problematização as relações sociais e, nestas, como se dá o papel e o lugar da mulher 

na sociedade, a questão é o professor estar preparado para realizar a abordagem 

espacial por meio das questões de gênero, neste caso, da condição da mulher na 

sociedade. Constatou-se também que os alunos possuem um conhecimento prévio sobre 

o tema, o que pode enriquecer os debates em sala de aula e, com isso, oferecer os 

elementos necessários ao professor para (re) elaborar esses conhecimentos de modo a 

aprendizagem geográfica.  

 

Palavras-chave: Gênero, Ensino de Geografia, Ensino Médio. 
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Resumo 

Este texto apresenta uma discussão em torno do conceito de currículo a partir de suas 

origens e significações estabelecendo relações e possibilidades para o trabalho docente 

em Geografia. O currículo é um artefato social e cultural implicado em relações de poder 

que constroem visões e identidades sociais específicas e interessadas. Nesse contexto 

complexo, o professor de Geografia exerce a docência a partir de inúmeras referências 

e influências, considerando em seu trabalho cotidiano os pressupostos teórico-

metodológicos e pedagógico-didáticos historicamente construídos ao longo da evolução 

da ciência geográfica e de seu processo de formação. Ao mesmo tempo, esse professor é 

“bombardeado” por uma série de orientações externas (muitas delas envolvendo as 

questões curriculares) que apontam de que forma deve ser sua prática em sala de aula e 

quais conteúdos devem ser ensinados. O professor, nesse sentido, estabelece uma 

progressão de aprendizagem para seus alunos a partir da construção de seu currículo 

modelado. É possível notar que, por meio do currículo, são orientados os conhecimentos 

escolares e, consequentemente, a manutenção ou a modificação do contexto no qual o 

próprio currículo se insere. Portanto, a seleção dos conteúdos que constam em um 

currículo não é neutra, mas sim realizada a partir de uma certa concepção de 

conhecimento, aquela dos responsáveis por sua elaboração. Sendo assim, esses 

conteúdos são selecionados pelos professores porque são considerados necessários para 

suprir as exigências de um determinado contexto político, econômico e social. Ao discutir 

os elementos da formação do currículo faz-se necessário ter como foco a atuação do 

professor, uma vez que o currículo realizado, construído e efetivado na escola depende 

da realização entre o pensamento autônomo do professor em relação ao seu trabalho e 

as condições que a ele são impostas. O conhecimento de base do ensino é o conhecimento 

didático do conteúdo, ou seja, o conhecimento do professor sobre a forma como se ensina 

determinada matéria, de modo a propiciar a aprendizagem dos alunos. O trabalho 

didático do professor com o conteúdo do ensino se faz e é organizado para que ele seja 

compreensível pelos estudantes, e isso requer os conhecimentos dos conteúdos a serem 

trabalhados, dos modos de ensinar esses conteúdos aos alunos e dos contextos em que o 

mesmo está envolvido. Dessa forma, focalizar nos sujeitos que estão envolvidos na 

produção das políticas tornou-se uma estratégia importante, não com o objetivo de 
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centrar a responsabilidade pela elaboração dos textos num segmento ou ator específico, 

mas como oportunidade de compreender que, na tentativa de influenciar a definição da 

política e, simultaneamente, defender possíveis leituras do conhecimento disciplinar, 

ocorrem disputas, negociações e se produzem híbridos de diferentes sentidos de 

educação, de ensino de Geografia, Ensino Médio e currículo, que se imbricam na 

tentativa do consenso, o que é um momento sempre conflituoso. 

 

Palavras-chave: Currículo de Geografia; Geografia escolar; Prática docente. 
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A CATEGORIA CIDADANIA NA BNCC DE GEOGRAFIA: AS 

FINALIDADES FORMATIVAS NO PROCESSO DE 
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Resumo 

Após a análise das premissas teóricas, epistemológicas e ético-políticas da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e sua refração nas competências para a Geografia 

nos diferentes níveis de ensino da Educação Básica - no corpo das Ciências Humanas -, 

assim como exame de parte dos estudos das áreas de educação e ensino de geografia, 

identificamos na definição e instrumentalização da categoria cidadania rotunda 

convergência às predileções para a formação do “homem de novo tipo”. Partimos da 

premissa de que as menções à categoria se manifesta no documento, principalmente 

quando adjetivada enquanto “exercício”, se coadunam aos mesmos princípios da 

Pedagogia da Hegemonia com a finalidade de contemplar as novas morfologias do 

trabalho no contexto de recomposição burguesa, que almeja por meio dos aparelhos 

privados de hegemonia a consolidação dos mecanismos de conformação da classe 

trabalhadora com o intuito de incrementar sua maleabilidade às transformações do/no 

mundo do trabalho, inexorável dos derivados para a reprodução social e material da/na 

ordem societária burguesa. Neste sentido, tomamos como objetivo da presente pesquisa 

analisar criticamente as definições e usos da categoria em voga na BNCC e sua refração 

nas competências para a relação ensino-aprendizagem em Geografia. Trata-se de uma 

pesquisa básica, de análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na categoria 

de pesquisa bibliográfico-documental. Como recorte sócio-histórico o estudo se limita à 

análise da prescrição curricular discriminada na atualidade, o que impossibilita 

identificar sua adaptação-reprodução nos sistemas subnacionais de ensino, não 

descartando o exame dos fatores pretéritos da materialidade concreta para a exposição 

dos determinantes do capital para a escola básica. Os resultados prévios da pesquisa 

indicam que a categoria cidadania é repetitivamente reproduzida enquanto exercício no 

corpo das competências para a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

com a finalidade formativa norteada para as demandas do cotidiano e do mundo do 

trabalho no âmago da responsabilização individual, em consonância com os valores 

ético-políticos nos ditames da mediação da Terceira Via. Em relação à Geografia, 
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enquanto componente curricular no campo das Ciências Humanas, se valorizam os 

conceitos e apropriação dos fenômenos na/da atualidade para o exercício da cidadania 

com base na construção de valores para a solução de problemas e conflitos na/da vida 

cotidiana, limitados à escala do lugar, impetrando a responsabilização individual como 

principal vereda. Portanto, concluímos inicialmente que a forma no qual a categoria em 

questão se manifesta na prescrição curricular tende à individualização da aprendizagem 

e das ações sociais-espaciais, imbricada nas premissas do recrudescimento da teoria do 

capital humano e social, como reflete as teses da Sociedade do Conhecimento para 

formação sob a ótica do capital.  

 

Palavras-chave: Currículo; Ensino de Geografia; Formação Humana.  
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Resumo 

O presente trabalho foi um desdobramento dos estudos realizados pelo Grupo de Estudos 

de componentes curriculares de Geografia e História, vinculado à Secretaria Municipal 

de Educação de Campinas. Seu objetivo foi analisar a parte da Base Nacional de Comum 

Curricular (BNCC) referente ao ensino fundamental, bem como seus propósitos para o 

ensino e aprendizagem no Brasil. Para isso, procedemos a leitura crítica do documento, 

cotejando-o com iniciativas da mesma natureza, como as Diretrizes Curriculares 

Municipais, e com outros estudos, vídeos, e participação em debates públicos. Nossa 

principal conclusão foi que, apesar de trazer em sua introdução um discurso de 

valorização das realidades, experiências e autonomia locais, a BNCCcriou modelos 

rígidos (as tabelas de “unidades temáticas”, “objetos de conhecimento” e 

“habilidades”) centralizados pela União, que privilegiam um núcleo de “conteúdos 

duros” que dão pouco espaço à autonomia local, e são pouco afeitos ao despertar do 

senso crítico pelos alunos, à formação para a cidadania ou ao desenvolvimento cognitivo 

futuro. Em perspectiva comparada à BNCC, as Diretrizes Municipais têm um olhar mais 

abrangente, que valoriza os contextos escolares ea autonomia da escola.  

Palavras-chave: Professores de Geografia e História, Base Nacional Curricular Comum, 

Diretrizes Curriculares Municipais. 
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Resumo 

O artigo discute a importância da educação geográfica na formação docente e escolar 

dos indivíduos, a partir da reflexão das questões que envolvem o currículo em suas 

múltiplas possibilidades moventes de transformação do cenário educacional, em especial 

nas nomenclaturas que estruturam o ensino da Geografia no que se referem à construção 

da cidadania e compreensão espacial dos fenômenos. O trabalho buscou responder à 

pergunta: como os documentos curriculares e as políticas educacionais vigentes 

tencionam uma formação docente e um ensino de Geografia escolar capazes de promover 

a educação geográfica? O objeto de análise da pesquisa foi um curso de licenciatura em 

Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a metodologia utilizada foi de 

abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, análise de documentos do 

Projeto Político Pedagógico do referido curso, legislações vigentes que norteiam os 

cursos de formação de professores, bem como a BNCC, na perspectiva de uma análise 

do processo de implantação do referido documento e dos seus impactos para a formação 

docente em Geografia.  

 

Palavras-chave: Educação geográfica, currículo, formação. 
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Resumo 

Nesse artigo será discutido as reflexões com o intuito de analisar as contribuições para 

a construção das identidades docente no processo de ensino e aprendizagem através do 

Programa Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Geografia na 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, campus V, Santo Antônio de Jesus. Com este 

programa o ambiente escolar e as aulas de geografia passam a ser vistas e pensadas com 

um novo olhar pelos estudantes de licenciatura, capacitando o discente para a sua 

jornada como licenciado. A metodologia utilizada se deu a partir de levantamento 

bibliográfico de autores que discutem sobre as temáticas da Residência Pedagógica, 

narrativas, identidade docente e ensino de geografia, utilizando as próprias narrativas 

feitas durante esse período inicial do projeto, sendo percebido através das narrativas que 

o Programa tem contribuído para a formação acadêmica, preparando melhor os 

discentes para sua atuação no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia, Residência Pedagógica, Identidade docente.  
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Resumo 

A formação de professores em uma sociedade contemporânea está exigindo cada vez 

mais das instituições de ensino superior, que oferecem cursos de graduação em 

licenciatura mais próxima da realidade da escola. Por esse motivo, as instituições 

contam cada vez mais com políticas públicas voltadas para a área do ensino, que possam 

suprir a necessidade dos graduandos para vivenciarem a realidade de uma sala de aula 

durante sua formação. Este artigo relata a experiência da colaboração do PIBID 

Geografia da UNIFAL na elaboração e realização da Feira de Ciências de uma escola 

parceira. Foi um processo muito importante para a formação dos futuros professores que 

se aproximaram dos alunos da educação básica e puderam vivenciar atividades que 

envolviam empatia e desenvolvimento cognitivo. 
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Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de analisar quais as principais referências que embasam a 

noção de competência e como esta noção passou a orientar também a concepção de uma 

determinada tendência pedagógica, que associa a noção de competência à base da vida 

cotidiana. Com o intuito de verificar como esta pedagogia está inserida e é expressa nas 

orientações presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), buscamos 

demonstrar, por meio da discussão teórica, a adoção de uma perspectiva reacionária 

pelo documento, vinculada a adequação dos indivíduos ao seu cotidiano e as demandas 

mercadológicas, relacionando esta tendência aos seus possíveis impactos na construção 

do currículo de geografia pelas escolas, tecendo críticas ao modelo homogeneizador que 

tem sido apresentado pelo Estado. 

 

Palavras-chave: Currículo; Ensino de Geografia; Competências. 
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Resumo 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é o documento normativo para a 

elaboração dos currículos escolares nos respectivos sistemas educacionais em 

atendimento ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN). As definições apresentadas na BNCC abrangem toda a Educação Básica 

desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Para a presente pesquisa delimita-se a 

parte do Ensino Fundamental (EF), Anos Finais, ou seja, do 6º ao 9º Anos e, tendo como 

objeto de estudo o componente curricular de Geografia. Nesse foco disciplinar, além 

das competências da área das Ciências Humanas e do componente curricular Geografia 

a BNCC apresenta o detalhamento por Ano/componente curricular do que denomina 

unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. São definições 

orientadoras, mas não suficientes para a efetivação do ensino-aprendizagem na sala de 

aula. É preciso completar os elementos didáticos necessários para possibilitar os 

percursos escolares de apropriação das habilidades e construção das competências 

informativas e formativas aí definidas. Essa a questão remete para a necessidade de 

compreensão do método da ciência geográfica e, de compreensão sobre a Didática 

específica da Geografia Escolar.  Como fazer acontecer esse percurso é a questão que 

identifica o problema de pesquisa. Para isso acontecer, o projeto propõe movimentar, 

mobilizar, navegar nesse território ainda movediço, construir o objeto, desenvolver 

ações investigativas com a perspectiva de apropriação de saberes necessários para 

qualificar a análise e elaborar proposições didáticas. Projetam-se então ações ou focos 

de estudos para identificar, organizar, interpretar esse conjunto de definições, da 

habilidade à competência, passando pelos objetos de conhecimento e pelas unidades 

temáticas. Compreender como interagem nesse citado percurso as concepções de 

método da ciência geográfica e da Didática (específica) da Geografia, compreender 

sobre o papel do livro didático ou de outros recursos didáticos virtuais e, ainda, como 

ficam os espaços de atuação e de criação didática dos professores constituem objetos 

de investigação a serem perseguidos.  Identificar e compreender o que muda e o que 

não muda com a BNCC e, se essas mudanças estão determinadas ou os sujeitos podem 

em qual medida serem protagonistas do ensino-aprendizagem. Elaborar essas 

interpretações serão essenciais para subsidiar as elaborações didáticas para o 

desenvolvimento com qualidade do ensino-aprendizagem da Geografia Escolar. 

Palavras-chave: Educação Básica, Geografia Escolar, Didática Específica. 
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Resumo 

A busca por um currículo que atenda às necessidades de determinada comunidade 

escolar deve estar diretamente relacionada com o cotidiano deste ambiente, onde sejam 

principalmente considerados os aspectos do contexto sociocultural dos estudantes. No 

entanto, a construção de um currículo escolar nesta perspectiva não parece uma tarefa 

simples, sobretudo quando considerada a realidade de algumas escolas. Neste sentido, o 

presente trabalho traz uma análise sobre o papel do professor(a) de Geografia em 

alinhar o currículo às práticas metodológicas de ensino, considerando as experiências 

de aprendizagem dos estudantes. Objetiva-se explorar as vivências advindas do 

desenvolvimento das fases de ambientação, observação, planejamento e regência do 

Programa Residência Pedagógica, no âmbito do Subprojeto Geografia do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, em que, com base nas 

ações desenvolvidas em escola pública da rede estadual de Salvador, pôde ser observada 

a importância da competência e autonomia docente em selecionar os conteúdos a serem 

estudados em sala de aula quando, por exemplo, há uma redução na carga horária e 

alguns assuntos precisam ser priorizados. Assim, a partir deste trabalho, espera-se 

promover uma reflexão a respeito da Geografia como componente curricular da 

educação básica de natureza interdisciplinar, aspecto este indispensável, pois no seu 

escopo teórico e metodológico, a referida disciplina abarca conteúdos que se 

interconectam com a perspectiva de uma educação integrada. Para tanto, é preciso uma 

análise de como podem ser feitas a escolha e a organização dos conteúdos da Geografia, 

numa perspectiva que inter-relacione currículo integrador e práxis pedagógica. 

 

Palavras-chave: Ensino - Aprendizagem, Geografia Escolar, Prática Pedagógica. 
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Resumo:  

O processo de formação de um/a professor/a é um longo caminho que leva em 

consideração tanto as vivências profissionais quanto às vivências sociais do/a 

acadêmico/a, não se resumindo apenas ao percurso trilhado na graduação. Dessa forma, 

para que essa jornada seja sólida é indispensável que o/a estudante viva, dentro da 

graduação, experiências da prática profissional com a construção de saberes e vivências 

da realidade da escola. O Programa Residência Pedagógica, coordenado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), aliado aos 

demais programas que integram a Capes partem do pressuposto que o processo de 

formação dos/as professores/as nos cursos de licenciatura tem a responsabilidade de 

propiciar a seus egressos uma formação que os permitam desempenhar um ensino de 

qualidade, inserindo-os nas escolas de educação básica a partir da segunda metade do 

curso. Considerando a importância desse programa, o presente artigo tem por objetivo 

socializar uma prática realizada entre os/as bolsistas do Programa Residência 

Pedagógica no curso de Geografia Licenciatura da Universidade do Estado de Santa 

Cataria (FAED/UDESC). Onde, inspirados/as em um exercício de escrita de uma carta 

de amor à docência, proposto no curso ‘Impedir que o mundo se desfaça: seminário 

especial sobre o ofício de professor’, do professor Jorge Larrosa, da Universidade de 

Barcelona, os bolsistas escreveram cartas relatando sobre o que esperavam do programa 

para sua formação docente. 
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Resumo 

Ao longo da história variados elementos foram ativados na construção discursiva de uma 

legitimidade para a Geografia enquanto disciplina do Ensino Médio, estabilizando, de 

tempos em tempos, uma hegemonia em torno de determinados modelos para a disciplina 

escolar. Todavia, um novo cenário se desenha a partir de questões que emergiram com 

força no cenário educacional brasileiro nos últimos quatro ou cinco anos. De forma 

sintética, podemos destacar: a) a promulgação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (2018); b) a aprovação do Novo Ensino Médio (Lei 13415/17); c) a 

intensificação das pressões por controle ideológico do currículo escolar da parte de 

grupos de interesse organizados (movimento Escola Sem Partido e outros). Ocorre, 

então, a reativação de uma dinâmica complexa de produção de discursos de legitimidade 

e justificativas para a permanência da disciplina nessa etapa da educação básica e para 

a consolidação de determinado perfil teórico-metodológico. Dessa forma, cabe se 

perguntar como se (re) constroem os discursos por legitimação da Geografia enquanto 

disciplina do Ensino Médio?  Quais elementos são ativados para construir essa 

legitimidade?  Historicamente, podemos citar como um desses elementos as 

possiblidades de análise e discussão de temas na Geografia em diferentes escalas 

geográficas. Frente ao exposto, o objetivo central do presente trabalho é, então, construir 

questões e hipóteses sobre a existência de um papel ou não da escala no conjunto de 

elementos que contribuem para a construção da legitimidade da Geografia como 

disciplina no Ensino Médio. Para tanto, é utilizado como corpus discursivo 

apresentações e manuais de professores de livros didáticos selecionados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) 2015, apoiando-se na utilização da Análise do 

Discurso Francesa. 
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Resumo 

O Presente artigo busca através de uma revisão bibliográfica e documental, analisar de 

que forma a Geografia Cultural vem sendo abordada na matriz curricular dos cursos de 

Licenciatura em Geografia das universidades públicas e presenciais da Região Sul. Ao 

sistematizar as disciplinas de Geografia Cultural na região sul, percebeu-se que uma 

pequena parcela (menos da metade dos cursos) não possuem a disciplina de geografia 

cultural A formação de professores não pode ficar aquém aos processos sociais e a 

geografia cultural pode ser vista como um caminho para esse rompimento. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo expor os problemas encontrados para a inclusão 

da educação sexual nos conteúdos escolares, como previsto no Currículo Nacional do 

Ministério da Educação. O intuito é apresentar o projeto de oficinas sobre educação 

sexual nas escolas direcionadas especialmente para estudantes que estão na faixa etária 

de 12 a 14 anos. A realização das oficinas é uma proposta de resolução dos aparatos 

legais da legislação, e visa auxiliar o trabalho do professor no trato com os conteúdos 

de educação sexual e fomentar a conscientização à proteção e redução de 

                                                           
1 Graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Bolsista de extensão 

no Projeto Aprendizagem da Docência-PAD e voluntária no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência-PIBID, vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia 

NEPEGeo. Agradecemos a Coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE)- Vanessa Philippi 

Cecconi, a ex Coordenadora do PSE - Giorgia Wiggers, a Gerente de Formação Permanente da Secretaria 

Municipal de Educação - Luciane Volken. Ao diretor, supervisor e orientador da escola Pe. João Alfredo 

Rohr; á professora de Geografia - Steale Correa, executora do projeto na referida escola. Aos bolsistas do 

Programa de Educação Sexual, Beatriz Furtado de Lima, Samuel Bueno e Julia Sadowski. Ao Professor 

do departamento de Geociências, Lindberg Nascimento Júnior, pela relevante discussão crítica deste 

trabalho. A execução deste programa foi possível com o Pró-Bolsas-2017 e 2018, UFSC. 

2 Graduando do curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Bolsista de extensão 

no Projeto Aprendizagem da Docência-PAD, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de 

Geografia-NEPEGeo. 

3  Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenador do Programa Educação 

Sexual, UFSC. 

4 É professora Adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, vinculada ao Centro de Ciências da 

Educação, Departamento de Metodologia de Ensino. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas no 

Ensino de Geografia-NEPEGeo, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID e do 

Projeto Aprendizagem da Docência-PAD. 
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vulnerabilidades dos jovens à doenças e infecções sexualmente transmissíveis. A 

finalidade é que por meio dessas ações, o empoderamento de jovens possa fundamentar 

um processo investigativo e de intervenção, que possa promover a transformação da 

realidade, com vias ao controle da transmissão de doenças e infecção iniciação sexual 

precoce. 

 

Palavras-chave: IST; DST, Sexualidade segura. 
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EXPLORAÇÃO CURRICULAR: UM BREVE ESTUDO SOBRE O 

ANTROPOCENO E O ENSINO DE GEOGRAFIA. 

 

Daniel Pinheiro de Carvalho1 

danielcarv18@gmail.com 

Davi Carlos Oliveira Melo2 

davimelo2010@gmail.com 

 

Resumo 

O presente artigo discorre, mesmo que de forma inicial, sobre a interdisciplinaridade 

implícita no termo Antropoceno, partindo, assim, de uma perspectiva geográfica. Para 

atingir nossos objetivos, realizamos um levantamento de artigos no portal CAPES. 

Contudo, a busca de trabalhos relacionando o Antropoceno com o ensino de Geografia 

foi limitado pela a incipiência de artigos contendo está temática. Dessa forma, tentamos 

identificar um possível elo e /ou palavras que fossem comuns nos textos, para traçarmos 

assim, nosso objetivo principal, a sustentabilidade, e através dela tecer subtemas 

possíveis a serem desenvolvidos no ensino de geografia como disciplina escolar levando 

em consideração a interdisciplinaridade como ferramenta metodológica. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia, Sustentabilidade, Antropoceno. 
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LICENCIATURAS HETERONORMATIVAS? UMA VISITA AOS 

FLUXUOGRAMAS DE LICENCIATURAS EM GEOGRAFIA DA 

UERJ 

 

Laleska Costa de Freitas 
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Resumo 

A partir do início dos anos 2000 minorias sexuais começam a ganhar maior visibilidade 

na mídia. Acredita-se que essa visibilidade pode ser considerada como um movimento de 

mão dupla. Da mesma forma que põe em evidencia aqueles corpos que antes estavam 

escondidos, suscita um possível movimento de controle e vigilância. Parte-se do princípio 

que a escola se apresenta enquanto um lugar onde esse conflito visibilidade/vigilância 

ocorre de forma contundente. Professores são colocados em xeque no cotidiano escolar 

quando se deparam com as disputas provocadas pelo heteroterrorismo, tendo sua 

capacidade de solucionar problemas questionada. Nesse trabalho apontamos para 

deficiência na formação de professores, e em especial de professores de geografia, para 

o trato com as questões de gênero no cotidiano de sala de aula.Este trabalho tem como 

objetivo compreender como as licenciaturas da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro contribuem na formação de professores de Geografia capazes de trabalhar com 

as questões de gênero em suas sala de aula. A escolha da UERJ se dá em função de sua 

tradição quanto ao reconhecimento de políticas afirmativas, e seu envolvimento em prol 

do empoderamento das minorias. Para atingir tal objetivo, buscou-se analisar os 

fluxogramas e as ementas das disciplinas dos três cursos de licenciatura em Geografia 

da UERJ, ministrados em três diferentes campi. Todos os campi localizam-se na Região 

Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do processo de investigação notou-

se que apenas um dos cursos de Licenciatura em Geografia oferece disciplina onde está 

presente em sua ementa a discussão de questões de gênero. 

Palavras chave: Gênero, Formação de professores, Ensino de Geografia 

                                                           
1Bacharel em Geografia pela UERJ, Mestranda em geografia na UFF com bolsa da CAPES. 

2Doutor em Geografia, Professor Adjunto de Geografia da UERJ. 

3Graduanda em Geografia na UERJ com bolsa de Iniciação à Docência da UERJ. 
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EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Aline Luiz Camargo1 

alineluizcamargo@outlook.com 

Vanessa Antunes de Souza2 

antunes.vanessa@outlook.com  

 

Resumo: O presente trabalho tem como propósito relatar o estágio supervisionado 

realizado no Ensino Fundamental II, visando as experiências vividas no ambiente escolar 

- a do professor em formação - correlacionando o conhecimento teórico que foi adquirido 

no decorrer das aulas presenciais da disciplina Estágio Supervisionado III com a prática 

pedagógica, constituída de observações e de regência de aulas. O estágio foi realizado 

em uma escola pública, cujo alunado é predominantemente de bairros periféricos nos 

arredores da mesma. O trabalho foi desenvolvido nas aulas de geografia junto a três 

turmas do Ensino Fundamental, 8º ano/7ª série, regularmente matriculados no período 

vespertino. O período de observação e regência foi uma oportunidade para entender, 

compreender e analisar a situação das escolas na atualidade, as dificuldades e os 

incentivos, o papel como docente no processo educativo dos alunos e as relações 

existentes no ambiente escolar, contribuindo para a nossa formação como futuros 

profissionais do ensino.  

      

Palavras-chave: teoria e prática, formação para a docência, educação. 

  

                                                           
1 Licenciada em Geografia pela Universidade Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP), campus Rio Claro, 
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2 Licenciada e Bacharel em Geografia pela Universidade Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP), campus 
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REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES AO ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA: ESTUDO DE CASO NO IFPA 

CAMPUS BELÉM 

 

Sthefane Micaela Carvalho de Sousa 
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Resumo 

Este trabalho tem por finalidade tratar do ensino de geografia, especificamente do processo que 

permeia o ensino e a aprendizagem, a partir do uso das metodologias de ensino e dos diferentes 

recursos didáticos. Durante a realização do estágio supervisionado na turma de 3º ano do curso 

de agrimensura do IFPA Campus Belém, observamos a não interação dos alunos durante as 

aulas de Geografia, bem como outras situações, como: desatenção, desânimo, desmotivação e 

desinteresse pela Geografia, que refletiam inclusive em avaliação (notas) abaixo da média. Tais 

comportamentos foram significativos para gerar inquietações como por exemplo: quais 

elementos são preponderantes para promover essa problemática? Ou essa problemática se dá 

por ser um curso médio integrado? Ou o professor é o influenciador para essa questão? Seria 

possível outras metodologias de ensino para verificar envolvimento e aprendizagem da turma? 

Diante disso, pode-se entender que todos de certa forma influenciam nessa problemática e há 

possibilidades a serem desenvolvidas para modificar a questão apresentada, onde é necessário 

a reflexão do processo de ensino e aprendizagem, contudo nesse trabalho o delimitado para a 

resolução parcial do problema foi a utilização de um novo recurso didático (uso do vídeo: 

atrelado ao teatro, dramatização, documentário) que fizeram parte da pesquisa-ação 

desenvolvida no mesmo. 

 

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Recurso didático. 
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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORE(A)S DE GEOGRAFIA: DESAFIOS 

E PERSPECTIVAS 

 

Camila Freire Sampaio 

camila.sampaio@ifce.edu.br1 

 

Resumo 

O artigo tem como objetivo trazer reflexões sobre os desafios que envolvem as 

práticas como componentes curriculares na formação de professores de Geografia, 

desafio tanto para o(a)s docentes que a ministram, quanto para o(a) discentes dos cursos 

de Licenciatura. A metodologia do trabalho pode ser considerada pesquisa-ação, 

embasada em critérios qualitativos, pois as reflexões aqui apresentadas são resultados 

de observações, leituras, grupo de estudos, escuta (de professoras, professores, alunos e 

alunas), análises e sínteses realizadas no decorrer dos dois anos de docência das 

disciplinas que possuem a prática como componente curricular. Também realizou-se 

entrevistas com quatro professoras que lecionam essas componentes curriculares que 

envolvem a prática docente, de quatro importantes universidades no âmbito da formação 

de professores de Geografia em território cearense: Universidade Estadual do Ceará – 

UECE, Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade do Vale do Acaraú – UVA 

e Universidade Regional do Cariri – URCA. Os componentes curriculares que possuem 

a prática enquanto núcleo representam uma tentativa de romper com o modelo em que 

prevalece a racionalidade tecnicista, na busca por outras concepções curriculares nos 

cursos de formação de professores. Dessa forma, os resultados apontam que, embora se 

verifique relativo avanço no processo de profissionalização docente, é indubitável a 

relevância que as práticas como componentes curriculares em Geografia possuem para 

a formação de professores, mas é incontestável que ainda há muitos desafios para que 

as práticas como componentes curriculares consigam contemplar seus objetivos em toda 

sua plenitude, pois as mesmas ainda são bastante incompreendidas por docentes e 

discentes. 

 

Palavras-chave: Ensino, Prática, Geografia. 
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onde coordena o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Geografia. 
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O CURRÍCULO ESCOLAR VINCULADO AOS CONHECIMENTOS 

GEOGRÁFICOS E O CONTEÚDO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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1.1.1 Resumo 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar o conteúdo de história e cultura africana 

e afrobrasileira vinculados aos conhecimentos geográficos na perspectiva do currículo 

escolar. De um lado, no nível acadêmico as contribuições que versam esse conteúdo estão 

associados as referências da Lei nº 10.639/03, de outro, no nível escolar, a Base Nacional 

Comum Curricular (2017), tem orientado uma perspectiva com grande ênfase nas 

questões étnico-raciais no Brasil. Os objetivos específicos são: a) Refletir sobre o 

currículo escolar e os desdobramentos relativos ao currículo oficial relacionados à 

BNCC; b) Identificar os conteúdos de  história e cultura africana e afrobrasileira no 

componente curricular Geografia nos anos iniciais e finais no Ensino Fundamental; c) 

Reconhecer orientações de abordagens dos conteúdos de  história e cultura africana e 

afrobrasileira no componente curricular Geografia no Ensino Fundamental. A pesquisa 

qualitativa em educação em que se assenta este trabalho está consubstanciado no tipo 

documental, que confere um registro único e particular que marcar um passado recente 

(CELLARD, 2008). Como resultado, verificamos que o currículo escolar associado ao 

currículo oficial contribui na leitura da correlação entre a prescrição legal relacionada 

ao componente curricular Geografia e a influência das práticas das práticas políticas, 

econômicas e sociais.  Essas são resultantes de tomadas de ações públicas e privadas, 

que revela valores de grupos sociais e tendências no tempo e no espaço. 

 

Palavras-chave: currículo escolar, conhecimentos geográficos, história e cultura africana 

e afro-brasileira 
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O PODER DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO: 

PARA SUPERAR O PARADOXO DA CIÊNCIA 
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rcarodrigues@puc-rio.br1 

 

Resumo 

Neste artigo analisamos a pertinência da tese do paradoxo da Geografia para o caso 

brasileiro, utilizando-se para tal a aplicação de questionários a alunos do 3º ano do 

Ensino Médio de escolas da rede pública e privada do Rio de Janeiro. Os resultados 

confirmam a tese do paradoxo, indicando o reconhecimento dos jovens estudantes do 

papel formativo da Geografia escolar, porém incapaz de mobilizar seu potencial 

formativo a favor da profissionalização na ciência geográfica. Complementarmente, 

propomos recuperar as teses sobre o poder do conhecimento, em particular sobre o poder 

da Geografia, como um caminho metodológico para pensarmos a superação do paradoxo 

da ciência. 

 

Palavras Chave: Paradoxo da Geografia, Educação Geográfica, poder do conhecimento. 
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 A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: COLABORAÇÕES NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

MEDIANTE DIÁRIO DE FORMAÇÃO   

 

Ivonete da Conceição 
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Jocineia de Jesus Santos1 

jocysotnas@outlook.com  

 

Resumo 

O artigo tem como objetivo refletir sobre as atividades desenvolvidas no Programa de 

Residência Pedagógica, na formação dos professores de Geografia de forma a construir 

elementos fundamentais para agregar em sua formação acadêmica. O corpo do texto esta 

organizados em três temáticas: 1) Contexto histórico da Residência Pedagógica; 2) A 

formação dos professores de Geografia que indica para uma formação na perspectiva 

crítica-emancipadora; e 3) o ensino de Geografia baseado na teoria-prática, na relação 

conteúdo-forma  que possibilite uma formação inicial adequada continuada através do 

” diário de formação” . Entre os resultados podemos destacar que a aula realizada pela 

preceptora nos possibilitou analisar a forma de administrar uma aula satisfatória tanto 

para o professor como para o aluno, além de perceber as dificuldades dos alunos no 

desenvolver das aulas. 

Palavras-chave: Residência Pedagógica, Formação de Professores, Ensino de Geografia. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência das vivências durante o 

programa de Residência Pedagógica em Geografia, desenvolvido na Universidade do 

Estado da Bahia, campus V. Assim, esse programa se apresenta como um tempo-espaço 

formativo para o desenvolvimento dos saberes necessários à docência, bem como uma 

oportunidade de aperfeiçoamento das habilidades do professor em formação, pois 

possibilita um maior período de vivência dentro da realidade escolar, com o total apoio 

e acompanhamento dos professores regentes. O presente artigo tem como objetivo 

discutir a importância do Programa Residência Pedagógica no processo formativo de 

professores. Como procedimento metodológico para a pesquisa, foram feitas leituras e 

discussões teóricas que abordam temas que englobam a formação docente. 

Posteriormente, foram narradas pelas autoras as experiências adquiridas ao 

participarem do Programa Residência Pedagógica, a partir da construção do diário de 

formação. A justificativa dessa pesquisa está na aproximação do licenciando no espaço 

escolar, favorecendo ao aprimoramento dos métodos didáticos e o acumulo de 

experiência que serão aproveitadas futuramente no exercício da sua profissão. O que 

motiva a investigação aqui desenvolvida é descobrir como o Programa de Residência 

Pedagógica em Geografia pode favorecer a formação docente. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Residência Pedagógica, Ensino de Geografia. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA ANÁLISE SOBRE SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL 

DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DA UNEB/CAMPUS V 
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Resumo 

A Residência Pedagógica da Universidade do Estado da Bahia-UNEB/Campus V visa 

contribuir com o processo de construção da identidade docente na formação de 

professores de Geografia, a partir da aproximação dos licenciandos com o cotidiano da 

escola, fazendo com que se familiarizem com o ambiente profissional e desenvolvam 

habilidades necessárias ao saber/ser professor.  Portanto, o trabalho tem como objetivo 

analisar as contribuições da residência pedagógica na formação e prática docente dos 

residentes de Geografia da UNEB/Campus V, através dos relatos de experiência dos 

estudantes em formação. O problema dessa pesquisa consiste em saber quais os ganhos 

que os residentes obtiveram a partir da participação no programa da Residência 

pedagógica. A pesquisa se torna relevante em razão da importância de se estudar a 

formação docente dos professores, através dos programas que permitem um melhor 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das aprendizagens docente. A metodologia está 

pautada na análise qualitativa, através de entrevistas com os residentes que fazem parte 

do programa. Com base na análise das entrevistas foi possível perceber que as 

contribuições do programa são bastante satisfatórias para os estudantes do curso de 

Geografia, interferindo de forma positiva na prática docente desses estudantes. 

Palavras-chave: Formação de professores, Residência Pedagógica, Ensino de Geografia. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo investigar a relevância atribuída às novas 

tecnologias na estrutura curricular de cursos de formação de professores de Geografia 

no Brasil, na Espanha e em Portugal. Para o proposto, foram selecionadas seis 

instituições das cinco Regiões brasileiras e, no âmbito estrangeiro, foram incluídas duas 

Universidades europeias: a Universidade de Santiago de Compostela (USC-Espanha) e 

a Universidade do Minho (UMINHO-Portugal). Foram analisados oito Projetos 

Político-Pedagógicos (PPP), para o caso brasileiro, a Memória para o espanhol e o 

Dossiê para o português, além de 306 planos de ensino das disciplinas obrigatórias, 10 

estruturas curriculares vigentes em 2013, legislações e outros documentos, de oito cursos 

de licenciatura em Geografia e dois cursos de mestrado voltados ao profissional do 

ensino de Geografia. Na perspectiva da pesquisa qualitativa, utilizou-se, 

prioritariamente, da análise documental e, também, de entrevistas. Considerando um 

amplo montante de documentos, foi necessário utilizar-se, também, da análise de 

conteúdo, com o auxílio do software NVivo. A análise indicou certo distanciamento entre 

o que as pesquisas da área apontam como proposições de avanços para o campo da 

formação de professores e os documentos das instituições analisadas. Apesar de haver 

registros indicativos para o emprego de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) nos documentos dos cursos em estudo, o uso efetivo de tecnologias para o ensino 

parece ser um grande desafio para os cursos em questão, uma vez que foi evidenciada a 

ausência de preocupação com as tecnologias na formação inicial de professores de 

Geografia. Merece destaque a exceção observada para o caso da UMINHO que possui, 

em sua estrutura curricular, a disciplina Tecnologia Educativa. As instituições 

                                                           
1 Esse trabalho apresenta resultados obtidos na Tese de Doutorado, desenvolvida na Universidade Estadual 

Paulista – UNESP – Rio Claro – SP, com financiamento parcial da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – PDSE/CAPES. 
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brasileiras e as europeias possuem diferenças estruturais significativas com relação aos 

processos de formação para a docência em Geografia. Entretanto, ficou evidente a 

ausência de preocupação com a inserção de tecnologias na formação inicial de 

professores de Geografia nas universidades dos dois continentes. 

Palavras-chave: Geografia, Currículo, TIC. 
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LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UFSCar SOROCABA 

 

Lucas Gutierrez Trevisan 

professorlucastrevisan@gmail.com1 

 

Resumo 

Os paradigmas científicos exercem influência nas práticas de pesquisas e também são 

parte integrante da visão de mundo dos pesquisadores que carregam suas concepções 

para diferentes áreas de suas vidas, incluindo seus processos de ensino-aprendizagem, 

esta perspectiva instiga uma investigação a respeito dos egressos do curso de 

Licenciatura em Geografia da UFSCar Sorocaba para que se possa identificar em suas 

práticas educacionais e de pesquisa, os elementos presentes em seu projeto político 

pedagógico referente ao perfil esperado dos egressos desta graduação. 

 

Palavras-chave: Práticas, projeto político pedagógico, investigação.  

  

                                                           
1 Professor da rede pública do Estado de São Paulo. Mestrando em Geografia – UFSCar Sorocaba.  
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CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DO LICENCIANDO 

PROFESSOR EM QUE ESCOLA E UNIVERSIDADE REALMENTE 

DIALOGUEM. EMBATES E BOAS EXPERIÊNCIAS ATRAVÉS DO 

PIBID 

 

Larissa Soares de Siqueira Maria 

larissasoares.ufjf@gmail.com1 

Cleber Abreu da Silva 

clebera3@gmail.com 

 

Resumo 

O objetivo do artigo é analisar o processo de aprendizagem da docência, através do 

programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), partindo 

da necessidade de mudanças urgentes nas perspectivas existentes na formação do 

professor. Propõe-se reflexões que tentem desconstruir o modelo de escola tradicional, 

ao mesmo tempo investigando e problematizando didáticas mais sólidas, acima de tudo 

mais participativas, que elevem o discente ao papel de sujeito. As práticas da escola 

tradicional, infelizmente ainda atual, estão fora de seu espaço-tempo. As transformações 

que ocorreram no mundo, com o avanço da tecnologia e globalização, nos trazem uma 

ruptura de identidades, políticas e conhecimentos que nos desafiam na criação de novas 

didáticas. Por isso esta pesquisa defende que algumas das cruciais transformações 

devem se iniciar na formação docente, visando, posteriormente, uma reconstrução da 

instituição escola. Os resultados dessa pesquisa estão sendo obtidos ao longo do 

programa Pibid, buscando analisar as implicações, potencialidades e limitações da 

formação docente, por enquanto em sua perspectiva teórica de reflexão. Entre algumas 

das hipóteses a serem refletidas, estão as seguintes: Como o currículo acadêmico pode 

dialogar com as transformações vigentes? Como a dialética do espaço poderia ser 

                                                           
1Larissa Soares de Siqueira Maria (larissasoares.ufjf@gmail.com) Graduanda em Geografia licenciatura 

pela Universidade federal de Juiz de Fora, participante do PIBID  

² Cleber Abreu da Silva (clebera3@gmail.com) Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora, especialista em Psicologia e desenvolvimento humano pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 

metre em Gestão Publica pela Universidade Federal de Alfenas e doutorando em Educação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  
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captada pelo licenciando em sua formação? Como a escola básica está se relacionando 

com a transição da modernidade que se vive? E o Pibid, como minimamente potencializa 

a problematização dessas complexas questões? Queremos colaborar com esses muitos 

desafios? 

 

Palavras-chave: Formação docente, Prática docente, Ensino de Geografia.  
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A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR E A 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 

Sandra de Castro de Azevedo 

sandrinhacp@yahoo.com.br 

Felipe Moretto Moura 

femoretto.fm@gmail.com 

 

Resumo 

Para refletirmos sobre a educação básica temos que considerar diversas variáveis, sendo 

a formação de professores, uma variável muito importante.  A governança educacional 

tem se dedicado a tratar essa temática, e um resultado importante deste processo é a 

resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002 que define a carga horária dos cursos 

de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, e estabelece 400 horas de práticas como componente 

curricular (PCC) que visam ampliar a vivência práticas dos graduandos, para além dos 

estágios. Houve certa dificuldade na aplicação da prática a partir de sua implementação 

pela falta de orientação, cada curso entendeu e definiu a prática como componente 

curricular de acordo com as condições e entendimento da Instituição. Para analisar a 

política educacional este trabalho utilizou o Ciclo de Política de Ball buscando entender 

o processo de produção da lei e sua aplicação.  Propomos aqui uma metodologia de 

análise de livros didáticos como efetivação de 30 horas da PCC, buscando uma 

aproximação entre os conteúdos trabalhados no âmbito acadêmico e escolar, bem como 

a aproximação do graduando ao cotidiano escolar. A importância do trabalho se dá 

diante da carência deste tipo de análise, pretendendo contribuir com a discussão sobre 

a formação de professores de geografia, assim como destacar e questionar o papel 

importante do livro didático no processo de ensino. Conclui-se que tal tipo de análise 

proposta a graduandos, enriquece de diversas formas aos alunos em formação, de mesmo 

modo que traz a articulação necessária ao conhecimento fragmentado da ciência 

geográfica.   

 

Palavras-chave: Geografia Escolar; Formação de professores; Livro Didático. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA: ITINERÁRIOS FORMATIVOS NA 

UFRN 

 

Ione Rodrigues Diniz Morais 

ionerdm@yahoo.com.br1 

Aurinéia Cândida dos Santos 

ray_baby20@hotmail.com 

 

Resumo 

No Brasil, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) potencializaram a 

difusão da Educação a Distância – EaD e, nesse processo, viabilizaram estratégias da 

política de Formação de Professores nessa modalidade. Desde a sanção da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB em 1996, a EaD tem contribuído para 

a ampliação da oferta de cursos técnicos, tecnólogos, de graduação, de aperfeiçoamento 

e de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado) e nessa 

tessitura se insere a política de Formação de Professores. Neste artigo, cujo objetivo é 

analisar a formação de professores de Geografia na modalidade a distância, tendo a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como referência, foi delineada uma 

contextualização da política de Formação de Professores por meio da oferta de 

licenciatura a distância no Brasil; evidenciada a distribuição espacial desses cursos pelo 

território nacional e descritos itinerários formativos da UFRN em relação à oferta de 

cursos a distância, destacando a Licenciatura em Geografia. Considera-se que a política 

de Formação de Professores na modalidade a distância apresenta um alcance espacial 

que atinge o território nacional, contribuindo para a interiorização da oferta de 

graduação, o que contribui para a democratização do ensino superior e inserção social. 

A UFRN, enquanto instituição ofertante dessa modalidade de ensino, tem em seu 

portfólio de cursos a Licenciatura em Geografia. A oferta deste curso, cujo início foi em 

2007, ocorre em polos de apoio presencial dispersos pelo território estadual e tem 

contribuído para a formação de professores de Geografia do Rio Grande do Norte e de 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Este artigo apresenta resultados de pesquisas 

realizadas pela Profª Ione Morais e de dissertação de mestrado de Aurinéia Santos, orientado pela referida 

professora. 
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estados vizinhos. O cenário da EaD na UFRN evidencia avanços nos processos 

institucionais e pedagógicos, mas também muitos desafios e incertezas, haja visto que a 

modalidade é objeto de um programa do Ministério da Educação e, sendo assim, a oferta 

de vagas e o aporte financeiro dependem de decisões e ações de instâncias superiores.  

 

Palavras chave: Formação de professores, Educação a Distância, Licenciatura em 

Geografia. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAIFA NA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMO 

OBJETO DE PESQUISA 

 

Vinícius Silva de Moraes 

vinnygnaisse@gmail.com1 

 

Resumo 

O Estágio Supervisionado, ou Prática de Ensino como também é conhecido esse 

momento do processo de formação de professores, é chave no desenvolvimento da práxis 

e do habitus docente. Momento este que é, no âmbito das disputas acadêmicas, entendido 

muitas vezes como uma etapa secundária, de menor valor na formação da 

profissionalidade por perceberem como a expressão máxima da transposição de técnicas 

de ensino e aprendizagem e não como um momento de também reflexão sobre a docência. 

Nesse sentido, o trabalho que aqui segue busca realizar pontes entre uma reflexão sobre 

a centralidade do Estágio Supervisionado na formação para o magistério em Geografia 

e algumas das percepções construídas pelos licenciandos do curso de Geografia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no intuito de problematizar alguns dos limites 

e algumas potencialidades desse momento da formação de professores. 

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado, formação de professores, Geografia. 

  

                                                           
1 Professor Assistente do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp-UERJ - 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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PLANEJAR E CONHECER: A IMPORTÂNCIA DAS VIVÊNCIAS 

NO ESPAÇO ESCOLAR NO PERÍODO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA. 

 

Gerusa Martins da Silva 

gerusamarttyns@gmail.com 

Jéssica Martins da Silva 

jessica.marttyns@gmail.com 

 

Resumo 

O período na escola, desde a observação, co-participação e regência é uma experiência 

produtiva e enriquecedora na construção do conhecimento do graduando, pois, o espaço 

escolar no ensino básico é diferente do ensino acadêmico e um dos grandes desafios do 

docente é conciliar a teoria com a prática de forma didática que possibilite a construção 

do conhecimento em sala de aula.  Por sua vez, o espaço escolar é o ambiente propicio 
para as vivências, além de proporcionar conhecimento. Nesse sentido, esse artigo trata 
de uma experiência do estágio supervisionado em geografia no Centro Integrado de 
Educação Navarro de Brito-CIENB, abordando a vivência de iniciação a docência durante 
o período de observação e co-participaçao, e a importância do estagiário está inserido 
no planejamento das atividades semanais da área de humanas como também participar 
da jornada pedagógica sendo necessárias na formação docente e na percepção das 
peculiaridades espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Espaço; Vivência. 
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ENTRE AÇÕES, PERCEPÇÕES E CONTRIBUIÇÕES: 

NARRATIVAS DE JOVENS PROFESSORES NO PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA 

 

Igor de Jesus Santos 

santoshigor17@hotmail.com1 

Bruna Souza Silva 

brunasouzasilva01@hotmail.com 

 

Resumo 

Esta pesquisa tomou como base o campo da historiografia, especificamente da história 

oral na qual se encarrega de narrar história e memória, histórias de vida, (auto) 

biografias e biografias. Situado neste campo de reflexão, sustentou-se nas tessituras 

narradas dos jovens professores (as) no Programa Residência Pedagógica de Geografia 

(RP) como objeto preponderante na análise. Tivemos como objetivo entender as 

potencialidades e/ou limites do programa balizados por narrativas de formação dos 

residentes, professores (as) de formação inicial. Como suporte teórico na análise da 

pesquisa, utilizamos Passeggi (2017), Portugal (2016), Cavalcante (1998), Cunha 

(2013), Gatti (2010), entre outros. Por fim, percebemos a partir da análise das narrativas 

o nosso crescimento intelectual, a formação da identidade docente e um ensino crítico 

da Geografia. 

 

Palavras-chave: Narrativas, Identidade Docente, Ensino de Geografia, Residência 

Pedagógica.  

  

                                                           
1 Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus V, este trabalho é fruto da Residência Pedagógica, o 

nosso agradecimento a UNEB e a CAPES pela oportunidade de participar desse projeto.   
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A INVISIBILIDADE DA DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 

Júlia Boelter Nickel1 

julia.2bn@gmail.com 

Resumo 

Visando uma formação inicial docente atual e coerente com a realidade da educação 

básica brasileira, analisei currículos de cursos de Licenciatura em Geografia de 

Universidades Públicas e Privadas quanto à presença de conteúdos e disciplinas 

voltados para circunstâncias cotidianas do professor e também, a partir do currículo, se 

as Instituições incentivam a realização de pesquisas por esse profissional. Tendo como 

base a experiência de carreira de professores universitários, exploraremos o preparo e 

disposição destes quanto à abordagem de conteúdos da graduação visando o seu uso na 

educação básica, a discussão do ser professor na educação básica durante a graduação 

e a implicação dessa discussão no desenvolvimento da identidade docente, do 

entendimento do ser Geógrafo(a) e no destino dos egressos. A partir do retorno de 

participantes do Projeto de Extensão Aprendizagem da Docência – PAD2, que ofereceu 

palestras, oficinas e cursos com temáticas variadas e inovadoras para licenciandos, 

professores e gestores da educação básica de todas as áreas do conhecimento durante o 

ano de 2018, observaremos a visão e sentimentos de alunos de outras Licenciaturas que 

estão relacionados a fatos apresentados no texto. 

Palavras-chave: identidade docente; formação inicial; currículo de graduação em 

Geografia. 

                                                           
1 Graduanda do quarto semestre (em 2019/1) do curso de Geografia da Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC. Foi bolsista do Projeto de Extensão Aprendizagem da Docência - PAD durante o ano de 

2018. Agradeço à professora Kalina Salaib Springer, professora adjunta do Departamento de Metodologia 

de Ensino da UFSC, pelas orientações e leitura crítica deste texto. 

2 O Projeto é vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia - NEPEGeo, que pertence 

aos Centros de Filosofia e Ciências Humanas - CFH e de Educação - CED da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC. Buscando superar os desafios presentes no cotidiano escolar, o Projeto aborda 

temáticas variadas e inovadoras, conectando formação e trabalho docente. É coordenadora do projeto a 

Professora Dra. Kalina Salaib Springer, que contou com o trabalho dos bolsistas Júlia Boelter Nickel e 

Jonas Ambrósio Hamud durante o ano de 2018, ambos graduandos do curso de Geografia da UFSC. Projeto 

de Extensão Aprendizagem da Docência. Disponível em: <https://padnepegeo.wixsite.com/-pad> 

 

https://padnepegeo.wixsite.com/-pad/
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ENTRE A GEOGRAFIA ACADÊMICA E A GEOGRAFIA 

ESCOLAR: A PRÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

INICIAL DOCENTE EM GEOGRAFIA 

 

Viviane Caetano Ferreira Gomes 

vcfgeo@yahoo.com.br1 

Adriany de Ávila Melo Sampaio 

adrianyavila@gmail.com 

 

Resumo 

Embora a formação de professores constitua uma discussão histórica, a multiplicação 

de pesquisas na área deflagra a necessidade de permanentes investigações. Inúmeros são 

os objetos de análise no campo da formação inicial e construção da profissionalidade 

docente: as políticas regulatórias; as práticas de ensino e o estágio supervisionado; a 

relação entre os saberes acadêmicos e aqueles necessários e constitutivos da prática 

educativa cotidiana na Educação Básica, dentre outros. Considera-se que a relação 

entre os saberes acadêmicos e os saberes docentes, configura-se como um dos maiores 

desafios para as licenciaturas. Diante dessas questões, neste trabalho, que compõe parte 

das discussões teóricas produzidas por uma pesquisa em nível de doutorado, o objetivo 

é apresentar a prática no contexto da formação de professores em Geografia. Não apenas 

como dimensão curricular, ressalta-se a prática como importante balizador das reflexões 

a serem empreendidas no plano das interlocuções entre a geografia acadêmica e a 

geografia escolar, indispensáveis à formação e ao exercício docente nessa disciplina 

escolar.  

Palavras-chave: prática; formação de professores; Geografia.  

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFU) e Professora de Geografia do CTPM/ 

Uberlândia. O presente texto é um recorte teórico da pesquisa de doutorado em desenvolvimento intitulada 

“A prática como componente curricular: formação inicial e constituição da identidade e fazer docentes nos 

cursos de licenciatura em Geografia – UFU e UFTM”, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Adriany de Ávila 

Melo Sampaio.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE: 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO COLÉGIO ESTADUAL RENATO 

MACHADO SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 

 

Mirosmar Silva Santos 1 

mirokiu@gmail.com  

Maiara Vieira Farias 2 

maiaravvieira@hotmail.com 

 

Resumo 

O presente relato de experiência se propõe analisar as contribuições iniciais do 

programa de Residência Pedagógica em Geografia no processo de formação docente. 

Assim, se fará reflexões a partir das experiências desenvolvidas no Colégio Estadual 

Renato Machado na cidade de Santo Antonio de Jesus-BA, em parceria com a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus V desta mesma cidade, no curso de 

Licenciatura em Geografia. Cujo nosso problema de pesquisa busca perceber quais as 

contribuições iniciais do programa de residência pedagógica na formação dos residentes 

em Geografia. A importância dessa análise estar na reflexão das atividades do 

Subprojeto Itinerâncias entre formação e trabalho docente: Núcleo Residência 

pedagógica de Geografia- UNEB- Campus V, o qual buscar repensar o formato dos 

estágios nos cursos de licenciatura, bem como qualificar esses cursos, a partir do 

desenvolvimento da identidade docente e da vivência do cotidiano da escola, por parte 

dos residentes. O referencial teórico abordará a formação de professores, ensino de 

geografia, e alguns exemplos de experiências da residência pedagógica no Brasil. As 

considerações finais nos revelam os benefícios proporcionados pelas experiências 

                                                           
1 Autor. Discente do oitavo semestre da Licenciatura em Geografia, UNEB, Campus V. Residente do 

Programa de Residência Pedagógica, subprojeto Itinerâncias entre formação e trabalho docente. E-mail: 

mirokiu@gmail.com  

2 Coautor. Discente do oitavo semestre da Licenciatura em Geografia, UNEB, Campus V. Residente do 

Programa de Residência Pedagógica, subprojeto Itinerâncias entre formação e trabalho docente. E-mail: 

maiaravvieira@hotmail.com 
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vivenciadas em sala de aula, em virtude de conhecer e adentrar o espaço escolar, no 

intuito de experimentar na prática UNEB os desafios da vida docente. 

 

Palavras – Chave: Formação Docente. Residência Pedagógica. Ensino de geografia. 
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O UNIVERSO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA PEDAGÓGICA: 

PERSPECTIVAS SOBRE SEU DESENVOLVIMENTO 

 

Larissa Souza Macêdo 

larissa_souza_macedo@outlook.com1 

Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati 

professoraadrianaqueiroz@gmail.com² 

Resumo 

A necessidade de compreender a formação de políticas públicas voltadas para a formação 

docente no Brasil, tendo como enfoque o âmbito de projetos de residência pedagógica implantado 

nos cursos de licenciatura em geografia de várias universidades brasileiras nos levou a 

desenvolver esta investigação científica sobre o assunto. O projeto de residência pedagógica é 

financiado pela CAPES, e está em período experimental desde 2018 e terá suas primeiras 

conclusões em 2019. Cientes de que é necessário estabelecer maior integração dos cursos de 

licenciatura com as escolas, este projeto pode ser um viés para que de fato isso ocorra. De acordo 

com Pimenta (2008), é necessário estabelecer integração teórico-prática nos cursos de 

licenciaturas, e um dos caminhos para isso está no desenvolvimento de projetos que relacionem 

a universidade e a escola. Buscando essa investigação, este artigo que parte de uma metodologia 

qualitativa é fruto de um projeto de pesquisa que pretende investigar como a ação desse projeto 

pode se relacionar com as práticas de estágios desenvolvidas nas escolas.  Por meio dos 

primeiros levantamentos, verificamos a existência de diversos projetos para a formação de 

professores no meio acadêmico e notamos que o projeto de residência pedagógica pode ser um 

caminho para repensar na formação do estagiário, no entanto, precisa de maior cobertura para 

que de fato sirva como um programa que seja autônomo e que possibilite essa integração e a 

formação de estagiários enquanto futuro educadores.  

Palavras-chave: Residência Pedagógica, Geografia, Estágio Supervisionado. 

                                                           
1 Voluntária de iniciação científica do projeto de pesquisa (VIC/CNPq):  Aspectos da formação docente em 

universidades públicas da Região Centro-Oeste a partir do estágio supervisionado em Geografia. Tendo 

como subprojeto: Aspectos da formação docente em universidades públicas da região Centro-Oeste a partir 

do estágio supervisionado em geografia/UFMT-CUA: uma análise sobre o projeto de residência 

pedagógica. 

² Docente do curso de Licenciatura em Geografia-UFMT. Coordenadora e supervisora do projeto de 

pesquisa: Aspectos da formação docente em universidades públicas da Região Centro-Oeste a partir do 

estágio supervisionado em Geografia. 
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A INVESTIGAÇÃO, O DIÁLOGO E A AUTOAVALIAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DE LICENCIANDOS MEDIADOS PELA 

MONITORIA 

 

Vânia Alves Martins Chaigar 

vchaigar@gmail.com 1 

Ana Roberta Machado Siqueira 

aanamsiqueira@gmail.com2 

 

Resumo 

O texto narra uma experiência refletida no campo do ensino e da aprendizagem com 

estudantes de licenciatura, na disciplina de didática, em uma universidade pública no sul 

do país. Nela a professora e a monitora construíram, juntamente com os licenciandos, 

um processo educativo balizado pela investigação, pelo diálogo e pela autoavaliação. 

Em um contexto histórico de efervescência no qual jovens estudantes do ensino básico 

ocupavam escolas públicas e colocavam à sociedade a instituição escolar como pauta a 

ser enfrentada, estudantes universitários reivindicavam maior aproximação desse 

acontecimento, o que gerou movimentos na docente e na jovem monitora. Passados três 

anos e imersas em retrocessos que afetam profundamente subjetividades, assim como a 

vida objetiva de cada uma de nós, voltamos à experiência, à beleza dessa construção 

para levantarmos, não apenas sua memória inspiradora, mas, também, para refletir 

sobre alguns dos pressupostos que a ampararam. Mesmo na contramão de projetos 

formativos destilados no individualismo e na competição, reafirmamos o valor da 

colaboração e da solidariedade na formação de professores, assim como na adesão a 

metodologias que mobilizem discentes a alcançarem suas aprendizagens pela 

investigação e pelo diálogo. No caso específico confere destacar o importante papel de 

mediadora ocupado pela monitora quer tenha sido através da linguagem semelhante ou 

                                                           
1 Professora de Cursos de Licenciaturas e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. Coordenadora da linha Redes de Cultura, Estética e Formação na/da 

Cidade – RECIDADE, do Grupo de Pesquisa e Extensão EDUCAMEMÓRIA - CNPq. 

2 Professora licenciada no curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Atuou 

como monitora de licenciaturas no ano de 2016. Participa do Grupo de Pesquisa e Extensão 

EDUCAMEMÓRIA - CNPq, e atua na linha de pesquisa Redes de Cultura, Estética e Formação na/da 

Cidade - RECIDADE.  
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proximidade geracional, auxiliou a mobilizar aprendizagens e reforçar sua condição de 

protagonista na sala de aula. 

 

Palavras chave: Formação de professores, ensino-pesquisa, autoavaliação. 
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PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ALUNOS NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA POR MEIO DE CONFECÇÃO DE MAQUETES: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA E IMPORTÂNCIA DO PIBID NA 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

Mariana Vicentini Rodrigues 
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Ana Cecília Bernardes Moura Oliveira 

acecilia.bmoura@yahoo.com 

Alícia de Oliveira Moreira Pereira 

aliciaopmoreirageo@gmail.com 

Erica Cristina Nogueira dos Santos 

ericanogueira2004@yahoo.com.br 

Resumo 

O presente trabalho descreve um relato de experiência realizados no ano de 2018 de 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, do curso 

de licenciatura em geografia realizados na Escola Estadual Professor Iago Pimentel, 

localizada no Bairro Tejuco da Cidade de São João del Rei, em MG, com alunos do 6º 

ano do ensino fundamental. A discussão da experiência e dos resultados alcançados com 

o recurso maquete possibilita confirmar o potencial do recurso maquete e tratar da 

importância do programa para a formação inicial do licenciando. O PIBID visa à 

formação do professor, o apoio à escola pública na transformação do espaço escolar, o 

aprimoramento no ensino pelo viés da valorização docente e o reconhecimento do espaço 

da escola como de produção de conhecimento. A prática proposta com maquetes permitiu 

acompanhar o envolvimento dos alunos com os trabalhos e com os conteúdos geográficos 

tratados de maneira satisfatória. 

Palavras-chave: Formação de professor, ensino de geografia, PIBID  

                                                           
1. Graduanda do curso em Licenciatura de Geografia da Universidade Federal de São João del-Rei, bolsista 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID. 
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PROFESSORES DE GEOGRAFIA CONSTRUINDO ESPAÇOS DE 

FORMAÇÃO 
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maria.carvalho@unesp.br 

 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa que buscou investigar os 

caminhos para a criação de um espaço de formação continuada para os professores de 

Geografia da rede estadual de ensino articulado com a formação inicial oferecida na 

licenciatura em Geografia da Unesp/Rio Claro, respeitando-se os limites de espaço-

tempo disponibilizados aos professores nas escolas. De natureza qualitativa e na 

perspectiva de uma ação colaborativa, tendo a participação de um grupo composto por 

professores em exercício e professores em formação, a pesquisa ocorreu, em sua fase 

inicial, em reuniões de ATPC pelas trocas de experiências e de reflexão sobre as práticas 

docentes. Na segunda fase, a pesquisa se deu em dois Ciclos de Estudos do qual 

participaram professores da rede e alunos da graduação em Geografia. O caminho 

trilhado pode indicar em que medida é possível, mediante determinações legais, jornadas 

de trabalho e interesse pela formação continuada, romper as barreiras do instituído para 

inaugurar novas formas de pensar e fazer a formação docente, articulando as dimensões 

teórica e prática. 

 

Palavras-Chave: Pesquisa Qualitativa; Formação Inicial. 

  

  

                                                           
1 Professora do Departamento de Educação, Instituto de Biociências, Unesp, câmpus de Rio Claro.  
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REFLEXÃO ACERCA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA EM GEOGRAFIA: IDENTIDADE E FORMAÇÃO 

DOCENTE. 

 

Valdiléa Fabricio Gomes 

Val_fabricio_@hotmail.com1 

Lucivania Chaves Lago2 

vanialgo@hotmail.com 

 

Resumo 

O presente trabalho é resultado parcial das primeiras experiências adquiridas no 

Programa Residência Pedagógica (RP), na qual surge no contexto educacional, nos 

cursos de Licenciaturas, como uma ferramenta extremamente importante para colocar 

em prática tudo o que é aprendido, debatido e problematizado na Universidade, além de 

vivenciar e oportunizar o cotidiano das escolas aos licenciados. Diante da problemática 

encontrada no período de formação de professores, com as dificuldades de conciliar as 

aulas práticas com a teoria. Tendo como objetivos específicos a identificação e 

caracterização do ambiente escolar, através dos relatos de experiências das autoras, 

durante o período de experiência no Centro Territorial de Educação Profissional 

(CETEP ), localizado na cidade de Santo Antônio de Jesus-Bahia. A pesquisa justifica-

se na importância de relatar aos futuros professores a importância de programas como 

a Residência Pedagógica na formação continuada dos futuros profissionais. A 

metodologia utilizada para fundamentar o trabalho, contou com o levantamento 

bibliográfico de autores de práticas pedagógicas e ensino de geografia, e pesquisa em 

lócus. Além de um estudo de caso contado a partir do período de experiência na primeira 

etapa do programa em 2018.2.  

Palavras-Chaves: Ensino de geografia. Residência Pedagógica. Formação docente. 

  

                                                           
1 Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia, bolsista 

no Programa de Residência Pedagógica no período de 2018.2 á 2019.2. 

2 Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia, bolsista 

no Programa de Residência Pedagógica no período de 2018.2 á 2019.2. 
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O PERFIL ESTUDANTIL DOS GRADUANDOS EM GEOGRAFIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA1 
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lindberg.junior@ufsc.br5 

 

Resumo 

O presente texto é resultado de uma pesquisa que buscou caracterizar perfis de 

estudantes ingressos no curso  de graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Santa Catarina. O interesse era de conhecer os discentes que optam pelo curso, e, ao 

                                                           
1 Este trabalho é resultado de pesquisa desenvolvida dentro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino 

de Geografia - NEPEGeo, vinculado ao departamento de Metodologia de Ensino (MEN) do Centro de 

Ciências da Educação (CED) e do departamento de Geociências (GCN), vinculado ao Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

2 Graduando em Geografia na UFSC, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Estágio (PIBE), 

vinculado ao NEPEGeo, otavio_herpich@yahoo.com. 

3 Graduando em Geografia na UFSC, bolsista de Extensão pela Revista Pesquisar, vinculada ao NEPEGeo, 

testoni.carvalho@outlook.com. 

4 Graduando em Geografia na UFSC, bolsista do projeto Extensão Cartografia Histórica da África, 

vinculada ao NEPEGeo, jonnymorais90@gmail.com. 

5 Professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, vinculada ao NEPEGeo, 

lindberg.junior@ufsc.br. 
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mesmo tempo fomentar um debate de como construir a identidade do futuro professor. 

Os dados, obtidos através de questionários com estudantes do segundo semestre de 2018 

no período noturno foram tabulados, organizados em tabelas e gráficos, e sistematizados 

através de análises orientadas para compreensão dos motivos e expectativas dos 

ingressantes. Os resultados indicam que o estudante de Geografia do período noturno da 

UFSC é majoritariamente homem, branco, tem entre 20 e 25 anos, estudou em escola 

pública, está na primeira graduação, escolheu geografia por influência da formação 

escolar e se projeta para trabalhar como bacharel. O perfil apresenta possibilidades de 

proposição de demandas curriculares e práticas pedagógicas, e inicia um processo que 

deve ser continuado para avaliar a transformação desse profissional no decorrer do 

curso. 

 

Palavras-chave: Identidade, Perfil do Estudante, Formação Docente. 
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Resumo 

O artigo tem por objetivo apresentar questões derivadas das experiências e dos desafios 

vivenciados pelos(as) professores(as) de Geografia em formação nos seus primeiros 

contatos com a escola, especificamente, através da participação no Programa Residência 

Pedagógica. Muitos dos desafios vivenciados pelos docentes já foram apontados 

pelos(as) estudiosos(as) da área de educação e do ensino de Geografia, contudo, faz-se 

necessário agregar outras experiências ao debate, contribuindo, desta maneira, para 

ampliação das questões que circundam a formação do professor. Nesse sentido, 

tomaremos como referência a experiência dos bolsistas do Programa Residência 

                                                           
1Licencianda do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF. Bolsista do Programa 

Residência Pedagógica de Geografia UFF. Professora orientadora: Dra Amélia Cristina Bezerra. Professora 

preceptora: Simone Antunes Ferreira. 

2Licencianda do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

3 Licenciando do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

4Licencianda do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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Pedagógica da Universidade Federal Fluminense -UFF- Geografia, desenvolvido no 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), localizado em Niterói-RJ. 

Através das rodas de conversa, participação nas aulas, observações e anotações 

realizadas pelos(as) residentes1 recolhemos as questões que permearam a 

implementação da Residência pedagógica, bem como as experiências e os desafios 

pontuados pelos(as) discentes envolvidos(as) com o programa. Esse percurso nos fez 

perceber que entre a prescrição e a experiência existe um caminho que precisa ser 

contado. O recorte escolhido enfatiza o professor de Geografia como um profissional 

crítico e reflexivo, cuja formação teórica aliada às imersões da prática escolar 

proporciona maior elucidação dos desafios que nos são apresentados cotidianamente na 

práxis educativa. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Residência Pedagógica e Experiência. 

  

                                                           
1 Termo utilizado no edital do Programa Residência Pedagógica. 
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TEMÁTICAS FÍSICO-NATURAIS E CURRÍCULO: A FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA UEPB, 

CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB 
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dayanegaldinobrito2011@hotmail.com1 

David Luiz Rodrigues de Almeida 

david.ufpb3@gmail.com2 

 

Resumo 

O presente artigo apresenta reflexões parciais desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Geográfica (GEPEG) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) que tratam sobre Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC) para a formação de 

professores de Geografia na Paraíba. Nesse trabalho, analisamos as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2015 para o desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico Curricular do curso de licenciatura da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB), campus I, Campina Grande-PB. Nosso objetivo é analisar o currículo prescrito 

apresentado pelos CC da área física, em especial das temáticas físico-naturais 

(Climatologia e Biogeografia, por exemplo), para a formação de professores do curso de 

licenciatura em Geografia da UEPB. Para isso, realizamos analise documental das 

DCNs de 2015, assim como do PPC da UEPB. Nossas análises indicam que houve 

avanços no projeto de formação de professores e correlação das práticas pedagógicas 

em todos os CC. Contudo, a prática e teoria ocorre de forma desvinculada limitando esse 

dialogo formativo a momentos restritos dentro de cada CC.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. DCNs. Temáticas físico-naturais. 

                                                           
1 Mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da 

Paraíba (PPGG/ UFPB). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (GEPEG). 

Professora da Educação Básica no Estado da Paraíba (SEE). 

2 Doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da 

Paraíba (PPGG/ UFPB). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (GEPEG).  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E O INSTITUTO 

FEDERAL DE GOIÁS 
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Resumo 

Este artigo refere-se a uma pesquisa em andamento em parceira entre docentes da 

Universidade Estadual de Goiás (Campus Itapuranga) e o Instituto Federal de Goiás 

(Campus Luziânia) que visa analisar projetos de formação de professores nestas 

instituições, em destaque para os cursos de geografia na primeira instituição, bem como 

a atuação de professores de geografia na segunda instituição em questão. A metodologia 

empregada nesta investigação consiste em levantamento bibliográfico sobre formação 

de professores e o papel das universidades na organização, regulamentação dos cursos 

de licenciatura, levantamento das principais legislações que orientam e legalizam os 

cursos de licenciatura em órgãos federativos como o Conselho Nacional de Educação e 

o próprio Ministério da Educação ao longo dos últimos 18 anos, marco da 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, ocorrida em 2002, pesquisa 

documental nas IES envolvidas e análise dos Projetos Pedagógicos de Curso, com ênfase 

no curso de Geografia na UEG e licenciaturas em Ciências Humanas no IFG. Tais 

levantamentos resultam, até o presente momento, na constatação de que o crescimento 

da interiorização de cursos nestas duas instituições de ensino superior públicas, 

sobretudo de licenciaturas, reflete a necessidade do estado em atingir índices 

educacionais exigidos pela política universitária. Numa escala do poder estatal em Goiás 

e a nível de Brasil, políticas públicas foram elaboradas para o alargamento da 

interiorização do ensino superior e criou-se o financiamento de bolsas de estudo em 

instituições privadas. Estes dois modelos de política pública foram primordiais na 

construção de uma “cultura” acadêmica no Estado, no incentivo e aumento de cursos de 

                                                           
1 Doutora em Geografia (USP). Docente na Universidade Estadual de Goiás (Campus Itapuranga) 

2 Mestre em Geografia (UFG). Docente no Instituto Federal de Goiás (Campus Luziânia) 
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graduação, possibilitando uma diversificação de estabelecimentos de ensino superior no 

Estado de Goiás.  

 

Palavras-chave: Licenciaturas. Formação de professores de Geografia. 

  



 

417 
 

DA UNIVERSIDADE À ESCOLA BÁSICA: SEMANA DE 

GEOGRAFIA E PIBID NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Larissa Loyola Cavalcanti1 

larissaloyola@usp.br 

Fabíola Barros Inácio2 

fabinacio@usp.br  

Árizla Emanuela Pereira Quirino3 
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Resumo 

O presente trabalho discorre sobre dois projetos do Departamento de Geografia da 

Universidade de São Paulo, a Semana de Geografia e o PIBID (Programa Institucional 

de Iniciação à Docência) fomentado pela CAPES. A partir da exposição das práticas e 

experiências vivenciadas em ambos os projetos durante o ano de 2018, em duas unidades 

escolares diferentes, é feita uma análise sobre a importância dos mesmos e a conexão 

entre eles, observando a prática de ensino de geografia durante a graduação, 

estabelecendo pontes entre universidade e escola.  

 

Palavras-chave: Ensino; Escola Pública; Geografia Escolar.  

  

                                                           
1 Estudante de Geografia da Universidade de São Paulo, estagiária da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
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33 Estudante de Geografia da Universidade de São Paulo, estagiária da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

e Bolsista CAPES 
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Resumo’ 

A presente prática educativa intitulada “O programa “residência pedagógica” na 

licenciatura em geografia do CERES – UFRN: refletindo e construindo a prática 

docente” buscou demonstrar, a partir de discussões e reflexões advindas de oficinas e 

palestras realizadas conjuntamente com as escolas componentes do núcleo Geografia – 

Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES – UFRN, a relevância deste programa 

para a melhoria da formação docente nas licenciaturas em todo o país. Assim, a partir 

de discussões e reflexões entre os bolsistas da residência pedagógica, egressos, docentes 

da rede pública preceptores do referido programa e comunidade acadêmica em geral, 

foi possível aprofundar construções e discussões que visem à melhoria dos processos de 

ensino-aprendizagem nas Licenciaturas e, principalmente, da aplicabilidade destas 

metodologias na rede pública de ensino, espaço de atuação dos futuros licenciados. 

Portanto, a partir das interações e reflexões advindas das discussões entre egressos, 

docentes da rede pública, futuros licenciados e comunidade em geral, espera-se uma 

sensível melhoria da qualidade do ensino de Geografia no Seridó Potiguar. 

 

Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação docente; Prática docente. 

  

                                                           
1 Docente do Departamento de Geografia – CERES/UFRN e coordenador do programa “Residência 

Pedagógica” – Geografia/CERES – UFRN;  

² Docente preceptor do programa “Residência Pedagógica” – Geografia/CERES – UFRN; 
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PARA O ENADE: O “ESQUEMA 3+1” PERMANECE NA 
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Resumo 

A formação do professor no Brasil era caracterizada pelo “esquema 3+1”, no qual o 

graduando estudava três anos em um curso de bacharel e, posteriormente, realizava 

disciplinas no curso de Didática, por um ano. O “esquema 3+1” foi revogado na década 

de 1960, contudo a extrema unificação dos cursos de bacharelado e licenciatura foi 

mantida como herança na organização curricular. Assim, os cursos de licenciatura 

continuaram a apresentar a mesma grade de disciplinas do curso de bacharelado com a 

adição de disciplinas do curso de Pedagogia ou oferecidas pela Faculdade de Educação. 

Esse artigo possui a intenção de verificar se essa formação unificada das carreiras do 

bacharelado e licenciatura ocorre na área de formação de Geografia. Para isso, o objeto 

de estudo escolhido é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), uma 

avaliação em larga escala aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) para os alunos 

dos cursos superiores no Brasil. Essa pesquisa tem o objetivo central de responder ao 

seguinte questionamento: para o Enade, o professor de Geografia ainda é encarado 

como um bacharel que realizou algumas disciplinas relacionadas ao ensino e didática? 

Para responder essa pergunta, esse trabalho realiza a comparação das portarias que 

orientaram a aplicação das provas do Enade nos anos que a área de Geografia foi 

avaliada - 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017.  

 

Palavras-chave: Avaliação em larga escala, Formação de professores, Cursos de 

Licenciatura. 

  

                                                           
1Mestranda em Ensino e História de Ciências da Terra (EHCT), Unicamp - São Paulo. Esse artigo é parte 

da pesquisa de Mestrado orientada pelo professor Dr. Pedro Wagner Gonçalves.  
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Resumo 

O presente trabalho deriva de pesquisa acadêmica em desenvolvimento que versa sobre 

a relação entre oferta e demanda de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade do 

Rio de Janeiro. Seu objetivo é analisar a dimensão espacial dessa relação ao verificar 

em que medida aspectos presentes no espaço urbano interferem tanto nas políticas de 

elevação da escolaridade de jovens e adultos trabalhadores como nas decisões destes em 

relação à conclusão da Educação Básica. A partir da análise de dados estatísticos sobre 

a dinâmica das matrículas na EJA ao longo da primeira metade da década de 2010, o 

trabalho particulariza a área central da cidade do Rio de Janeiro ao analisar suas 

características e como estas se articulam a questões ligadas tanto à oferta quanto à 

demanda por EJA. Para o levantamento da demanda, a metodologia da pesquisa prevê 

a elaboração de um indicador social com base nas informações do Censo Demográfico 

de 2010 sobre a população com 15 anos ou mais com Ensino Fundamental incompleto. 

Para a oferta, o levantamento é feito pelo Censo Escolar. A espacialidade da relação 

entre oferta e demanda é, então, analisada a partir do mapeamento dessa população e 

da localização de escolas municipais de oferecem a EJA. Como resultado, vê-se que a 

necessidade dos trabalhadores pouco escolarizados não é atendida pelo poder público 

municipal. Além disso, constata-se a intrínseca relação entre políticas urbanas e 

políticas educacionais e a importância da dimensão espacial na análise das políticas 

públicas voltadas para jovens e adultos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais, Espaço Urbano, Educação de Jovens e 

Adultos. 

                                                           
1 Professor Associado da Faculdade de Educação da UFRJ. Este trabalho é derivado de pesquisa científica 

desenvolvida pelos autores no âmbito do Coletivo de Estudo e Pesquisa em Geografia e Educação de Jovens 

e Adultos (GeoEJA), 

2 Doutorando em Geografia (POSGEO/UFF) e geógrafo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Este trabalho não reflete necessariamente o que o IBGE pensa sobre o assunto. 
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Resumo 

Nos últimos anos, o regresso de jovens e adultos que se distanciaram do ambiente escolar 

por questões relacionadas a condições socioeconômicas desfavoráveis ou inadequação 

do sistema de ensino, tem se tornado frequente. Nesta perspectiva, o Colégio Estadual 

Visconde do Rio Branco no município de Campos dos Goytacazes-RJ, foi escolhido por 

ofertar a Nova Proposta educacional (Nova EJA) implementada pela Secretaria 

Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro com objetivo de estabelecer uma 

escola de qualidade, totalmente integrada ao século XXI. As implicações aqui discutidas 

fazem parte de uma pesquisa cujo objetivo foi verificar se o ensino de Geografia foi 

aplicado considerado a proposta da nova matriz curricular para a Nova EJA. A pesquisa 

é qualitativa com foco para os discentes e docentes da disciplina de geografia. Os 

questionários para os discentes tiveram como base perguntas relacionadas ao perfil 

deles, e a posteriori buscou informações de como a disciplina é ofertada. Os resultados 

mostraram que o programa estudado oferece uma educação adequada aos jovens e 

adultos se utilizando de metodologias, materiais didáticos específicos e planejamento 

por parte dos docentes. Entretanto, o colégio em questão, não apresenta infraestrutura 

suficiente para uma educação que contribua para a elevação da qualidade da EJA. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Geografia; NEJA. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A OS DESAFIOS PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO  

 

Tatiane Rodrigues de Souza 

tati87souza@gmail.com1 2 

Evandro César Clemente 

evandroclemente@yahoo.com.br3 

 

Resumo 

O texto é resultado das discussões referente à pesquisa de tese de doutorado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

da Regional Jataí-GO, tem como objetivo apresentar reflexões teóricas da importância 

do ensino de geografia no contexto da educação no/do campo frente aos desafios das 

políticas públicas da educação. Os procedimentos metodológicos baseiam-se em 

levantamento bibliográfico acerca do tema e pesquisa secundária. Constata-se que a luta 

por uma educação do campo também se insere nas discussões de políticas educacionais 

dignas para todos os sujeitos, portanto, é necessário uma política educativa e 

democrática que possibilite o senso crítico e atenda os anseios de todos os sujeitos do 

campo. 

 

Palavras-chave: Educação no/do campo, Ensino de Geografia, Políticas Públicas 

neoliberais. 
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PRATICANDO CURRÍCULO INTEGRADO NO ENSINO DE 

GEOPOLÍTICA 

 

Solange Francieli Vieira 
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Resumo 

O referido artigo tem como objetivo relatar a prática pedagógica interdisciplinar entre 

Geografia e História no ensino da Geopolítica. Esta atividade foi desenvolvida 

envolvendo alunos dos segundo anos de três cursos de Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio – Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática – oferecidos 

pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Videira. Essa prática educativa foi 

realizada com o filme “Adeus, Lênin!” (2003) para problematizar e fomentar a discussão 

sobre a geopolítica da Alemanha. O objetivo de tal atividade pedagógica foi o de levar 

os alunos a compreender o processo histórico de formação territorial da Alemanha a 

partir do século XIX, bem como aprofundar as discussões referentes a singularidade da 

Alemanha durante a Guerra Fria e, posteriormente, o período de transição da economia 

planificada para economia de mercado. Assim a referida prática justificou-se pela 

abordagem crítica que possuiu, bem como por integrar conhecimentos das disciplinas 

envolvidas, visando a compreensão dos alunos das transformações que se pode verificar 

de uma economia planificada para uma economia de mercado. O filme, “Adeus, Lênin!”, 

dirigido por Wolfgang Becker, narra as venturas e desventuras de uma família que vive 

a experiência do socialismo, na Alemanha Oriental até a queda do muro de Berlim 

(1989). Tendo em vista os objetivos propostos, optou-se em apreciar o audiovisual no 

todo. Esta opção se deve ao fato do contexto da Guerra Fria ser apresentado no 

desenrolar da história dos personagens. Assim, sua exposição na íntegra tornou-se 

necessária para compreensão do conteúdo e visualização dos traços marcantes existentes 

no capitalismo e socialismo durante o referido período histórico. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Cinema; Geopolítica. 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA 

NO INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS  

 

Maria Michele da Costa Soares 
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Resumo 

O presente artigo relata as experiências desenvolvidas no estágio curricular 

supervisionado no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES) no segundo 

semestre de 2018. A experiência nos proporcionou momentos de aprendizagem e 

sensibilização quanto ao ensino inclusivo. As atividades do estágio foram divididas entre 

a observação das aulas, participação na discussão do conteúdo, construção de recursos 

didáticos para serem utilizados nas aulas, participação em outras atividades de 

mobilização política realizadas no instituto e aplicação de uma intervenção com uma das 

turmas acompanhadas, em que trabalhamos com o tema de geomorfologia, e, para isso, 

procedimentos metodológicos que aumentam a realidade, tais como uma maquete de 

curva de nível e um aplicativo do celular que projeta imagens sobre curvas de nível, com 

o objetivo de facilitar o ensino e instigar a curiosidade dos alunos. Entendemos que a 

vivência proporcionada pelo estágio, se faz de extrema importância no processo de 

formação, e em relação ao estágio curricular supervisionado II, que trabalha com o 

ensino diferenciado, isso se torna bem mais forte, pois temos a possibilidade de viver e 

conhecer diversas realidades no mundo da educação, nos sensibilizando e instigando a 

ter novos olhares para minorias que muitas vezes sofrem com o preconceito e estereótipos 

criados pela sociedade.  

 

Palavras-chave: Educação inclusiva, práticas pedagógicas, recursos imagéticos.  
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UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO NO CAMPO: ALGUNS 

DESAFIOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA AMAZÔNIA 

PARAENSE 
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Resumo 

Este trabalho está pautado em um referencial bibliográfico cujo o objetivo é propiciar a 

reflexão sobre o ensino da Geografia em escolas do campo. Tem como itens 

fundamentais: apresentar alguns dilemas no ensino de geografia voltados principalmente 

para a realidade da Amazônia paraense, que ainda busca por políticas educacionais que 

atendam às necessidades escolares. Como metodologia foi realizada uma análise teórica 

e empírica da região amazônica, buscando mostrar a realidade da educação paraense, 

partindo de uma ótica geográfica que mescla a vivência e experiência intelectual e 

acadêmica. A qualidade educacional no Pará ainda se encontra distante da ideal, ainda 

faltam boas condições de infraestrutura, além de projetos voltados para a educação. 

Buscou-se compreender como é desenvolvido o ensino da geografia, e de que forma 

poderia ser trabalho mediante as necessidades da educação básica nas escolas do 

campo. Entendendo que a educação ainda passa por transformações que envolvem a 

sociedade, algumas proposições foram trazidas no sentido de que a educação e 

principalmente o ensino de geografia são importantes na constituição dos sujeitos. 

Sabendo que o campo carrega consigo complexidades e particularidades, entende-se que 

o lugar de vivência dos alunos deve ser considerado importante no processo de ensino 

de geografia e para a formação da identidade cidadã, e os conhecimentos escolares 

devem ser trabalhados juntamente com os saberes acumulados e a cultura camponesa, e 

o professor é um dos atores que podem ajudar a transformar essa realidade. Portanto, 

alguns caminhos podem ser traçados, a escola ainda deve passar por mudanças, a 

educação geográfica deve ser pensada também na perspectiva da educação do campo, e 

a busca por alternativas desta discussão específica deve gerar um debate geral na 

educação, que possibilitem uma democratização do ensino, e que atenda todas as 

demandas sociais e educacionais.   

Palavras-chave: Sujeitos, ação docente, geografia escolar.  

                                                           
1 Discente do curso de Licenciatura em Geografia, Universidade Federal do Pará, Campus Altamira, 

Bolsista Capes no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID.  

2 Professor Doutor da Universidade Federal do Pará, Campus Altamira, Coordenador do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Núcleo Geografia- Altamira (PIBID/Capes).  



 

427 
 

ESCOLA DAS ÁGUAS: TERRITORIALIZANDO SABERES E 

EXPERIÊNCIAS DOS(AS) PESCADORES(AS) ARTESANAIS NA 

BAHIA 
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Resumo 

 A Escola das Águas é um projeto que tem origem nos sonhos e desejos de Dona Maria 

do Paraguaçu, uma mulher negra, quilombola, militante do Movimento dos Pescadores 

e Pescadoras Artesanais (MPP), que tinha dificuldades na escrita, mas possuía um saber 

e ampla “leitura de mundo”. Ela via a necessidade das comunidades tradicionais 

pesqueiras e quilombolas em adotar uma escola que se adequasse aos modos de vida, 

aos horários das marés e à ida para as roças e, para além disso, através do MPP, 

constituísse num espaço de discussão e fortalecimento da luta dessas comunidades frente 

às suas inúmeras contradições. Ou seja, essa escola deveria ter como princípio a 

articulação dos conhecimentos científicos e tradicionais, em que jovens, adultos e idosos 

das comunidades pudessem se apropriar do conhecimento científico, mas sem distanciá-

los das raízes e da rica base de conhecimento empírico presente historicamente nas 

comunidades. É desse breve contexto que surge o desejo da escrita desse artigo, cujo 

objetivo consiste em explicitar o contexto de criação da Escola das Águas, suas 

perspectivas, metodologias, princípios, desafios e principais resultados alcançados no 

decorrer dos últimos sete anos. Para tal, recorremos, metodologicamente, à pesquisa 

bibliográfica, documental e, principalmente, à pesquisa de campo, em que os 

depoimentos da coordenação, estudantes e integrantes das comunidades envolvidas 

foram a base para articulação e sistematização das ideias aqui apresentadas.  

 

Palavras-chave: Educação; Território Pesqueiro; Pescadores(as) Artesanais.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE OBSERVAÇÃO NA EJA: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO PPC DO CURSO DE GEOGRAFIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  
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Resumo 

A escola noturna é a realidade que os licenciandos também do turno noturno irão 

encontrar durante o estágio. O presente trabalho pretende discutir a maneira pela qual 

o estágio supervisionado de observação pode contribuir no processo de formação do 

professor de Geografia e realizar alguns apontamentos com relação à modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos a partir da análise documental do Plano Pedagógico 

Curricular do curso de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba. Os resultados 

mostraram que a prática pedagógica na instituição é deixada apenas para os anos finais 

da graduação, desvinculando totalmente a teoria da prática, afetando diretamente na 

reflexão da prática docente. Com relação à EJA, a modalidade ainda é uma realidade 

desconhecida dos alunos do curso de Licenciatura em Geografia da UEPB, não sendo 

discutida no seu decorrer adequadamente, o que dificulta a prática do estágio 

supervisionado nessa modalidade uma vez que os licenciandos de Geografia deveriam 

discutir sobre todas as modalidades de ensino que são ofertadas pela escola básica.  

 

Palavras-chave: Estágio em Geografia. Educação de Jovens e Adultos. Projeto 

Pedagógico Curricular. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E ENSINO DE GEOGRAFIA: 

REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA DA ÁGUA, EM UMA 

ESCOLA DO CAMPO 
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Resumo 

O presente trabalho deriva da pesquisa de mestrado intitulada Sentidos políticos sobre 

a água: discursos e práticas pedagógicas em uma escola do campo no assentamento 

Craúno Jequitinhonha-MG. Objetivamos com essa proposta analisar os discursos sobre 

a água presentes no livro didático adotado em uma escola do campo e se os sentidos 

políticos das práticas pedagógicas dessa escola, contemplam aspectos socioambientais 

da realidade local nas abordagens sobre a temática água. A pesquisa foi desenvolvida 

tendo por base a abordagem qualitativa, adotando como métodos a entrevista narrativa, 

a entrevista semiestruturada e análises documentais, além de ampla revisão bibliográfica 

sobre temas que circundam a pesquisa. No que se refere às entrevistas foram escolhidos 

3 educandos, uma educadora, uma gestora, dois moradores e dois representantes de 

organizações populares que contribuíram para narrar a história do assentamento, da 

luta pela permanência na terra e de questões relacionadas à água e como esse tema é 

abordado no cotidiano escolar. Desta maneira, partindo de alguns recortes e 

problematização sobre a pesquisa, dentre seus resultados, destacamos a abordagem 

generalista e insuficiente presente no manual didático utilizado na escola e a necessidade 

de aprofundamentos de debates sobre essa temática na escola, sendo este o cerne das 

reflexões presentes neste artigo. A pesquisa de mestrado resultou, também, na 

elaboração de uma proposta de intervenção a ser apresentada e desenvolvida em sala de 

aula, como os alunos do sétimo ano escolar, da Escola Municipal do Craúno, onde foi 

desenvolvida a pesquisa, já que consideramos que a água é, acima de tudo, um elemento 

político sob a égide de uma sociedade capitalista. Portanto, faz-se necessário que a 

Educação do Campo problematize a água reforçando esta discussão em seus 

                                                           
1Educadora e Comunicadora Popular. Mestre em Educação e Docência na linha Educação do Campo, 

Faculdade de Educação/UFMG. Integra a Articulação por uma Educação do Campo no Semiárido Mineiro 
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pressupostos teórico-metodológicos, elevando a educação escolar para além dos livros 

didáticos e dos muros da escola. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo, Ensino de Geografia, Água. 
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OFICINAS SOBRE MOVIMENTOS DA TERRA E FUSOS 

HORÁRIOS: RELATO DE EXPERIENCIA DA PRÁTICA DE 

ESTÁGIO EM GEOGRAFIA COM ALUNOS DA EJA. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta um relato de experiência de estágio realizado pelas 

graduandas do curso de Geografia licenciatura da Universidade Estadual do Centro 

Oeste (Unicentro), Guarapuava, Paraná. O estágio foi realizado em forma de oficina 

juntamente com alunos do ensino fundamental da modalidade Educação de Jovens e 

Adultos EJA, no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA 

de Guarapuava, Paraná. A escolha de realização do estágio na modalidade EJA se deve 

a necessidade de conhecer mais essa modalidade de educação e suas especificidades. 

Devido as peculiaridades desses alunos e suas diversas realidades, foi realizada uma 

oficina, com o intuito de desenvolver a aula com maior interação. A mesma teve como 

objetivo a construção do conhecimento sobre os movimentos da Terra e suas 

consequências, fazendo relação com o conhecimento prévio dos alunos e suas 

experiências. 

 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Oficina; Movimentos da Terra. 
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LINGUAGEM PICTÓRICA E ENSINO DE GEOGRAFIA: 

EXPERIMENTAÇÕES COM OBRAS DO MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DE MATO GROSSO DO SUL (MARCO)1 
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Resumo  

Nesta pesquisa propõe-se compreender as especificidades da linguagem pictórica e, a 

partir disso, identificar possibilidades para o ensino de Geografia utilizando algumas 

obras selecionadas do acervo permanente do Museu de Arte Contemporânea de Mato 

Grosso do Sul (MARCO). Apresentamos neste trabalho parte dos resultados de nossa 

pesquisa em desenvolvimento em nível de mestrado. Acreditamos que por meio da 

linguagem pictórica é possível identificar elementos que contribuam para o ensino de 

Geografia, refletindo sobre questões relativas às dinâmicas socioespaciais que 

envolveram o artista, gerando imaginações pautadas nos elementos da obra. 

Identificando e compreendendo representações culturais e símbolos que o artista utiliza, 

destacamos a potencialidade de aprender ler e interpretar a linguagem pictórica, 

considerando-a como expressão de variados elementos e imaginações acerca do espaço. 

Além das reflexões de cunho teórico-conceitual, a pesquisa envolve experimentações em 

sala de aula, realizando um revezamento entre teoria e prática. Assim, nas 

experimentações já realizadas, procuramos utilizar algumas pinturas do acervo 

permanente do MARCO na perspectiva de pensá-las como linguagem e não como mero 

recurso didático ilustrativo dos conteúdos, exercitando as potencialidades da linguagem 

pictórica na construção de pensamentos espaciais. As experimentações ocorreram em 

uma escola localizada no município de Fátima do Sul (MS), a Escola Estadual Vila Brasil 

e o objetivo principal foi que os alunos exercitassem a análise das obras de arte, 

capacitando habilidades de interpretar e desenvolver produtos de linguagem não verbal, 

para perceber-se como ser sensível a arte, capaz de produzir releituras de obras com 

                                                           
1 Este trabalho apresenta parte dos resultados de nossa pesquisa em nível de mestrado em desenvolvimento. 

Agradeço a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da 

bolsa de demanda social que possibilitou a realização deste estudo. 

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados 
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3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados 

(PPGG/UFGD) 
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potencial para elaborar pensamentos sobre fatos e fenômenos geográficos, imprimindo 

uma marca pessoal ao trabalho. 

 

Palavras-chave: Linguagem pictórica, ensino de Geografia, MARCO.  
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ENSINO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA EM UMA ESCOLA RURAL: 

PRÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO 

BENEDITO DE ARAÚJO1 
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Resumo 

O presente relato tem o objetivo de apresentar uma prática educativa realizada em uma 

escola rural, tendo como ponto de partida discussões sobre a geografia agrária. Tal 

proposta se justifica pela necessidade de fazermos, no âmbito da educação básica, 

reflexões e discussões que articulem o contexto agrário local e nacional para um melhor 

conhecimento dos alunos sobre as contradições das práticas agrárias e agrícolas em 

nossa sociedade. Além disso, esse relato procura valorizar a aplicação de questionários 

e debates como instrumentos teórico-metodológicos para construção e argumentação de 

pontos de vista sobre a temática em questão, também valorizando os estudantes como 

sujeitos de produção do espaço.  

 

Palavras Chave: Geografia Agrária; Ensino de Geografia; Escola Rural 
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Resumo 

A educação indígena se apresenta ainda nos dias atuais com muitas dificuldades em 

relação a aplicação da educação intercultural nas escolas, são inúmeros os fatores que 

contribuem para essa deficiência, assim, como são inúmeras as possibilidades de 

mudanças, neste sentido este trabalho vem com o objetivo de relatar e analisar as 

dificuldades enfrentadas pelos professores na Escola Indígena Cacique Onofre 

Kanhgren, em desenvolver metodologias pedagógicas para trabalhar a geografia de 

maneira diferenciada, assim como as demais disciplinas, além de, despertar uma reflexão 

sobre possíveis melhorias no ensino e efetivação de uma geografia intercultural. 

 

Palavras-chave: Educação intercultural, escola indígena, geografia. 
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ESCOLA SEM PARTIDO OU PARTIDO DO MERCADO?1 

 

Jessilyn Gomes da Silva 

gomes.jessilyn@gmail.com2 

Gleika Marques da Silva 

gleikams@icloud.com3 

 

Resumo 

A pesquisa busca analisar a Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) e o Projeto 

Escola Sem Partido (PL867/2015) indicando alguns dos principais impactos para a 

Geografia Escolar. As inquietações foram desmembradas a partir do cotejamento de 

leituras de autores sobre Ensino de Geografia: Cavalcanti (1998) e Lacoste(2012), a 

partir da perspectiva de “espaço” de Massey (2008) e das leituras sobre uma educação 

ligada a teoria dialógica (Freire, 1993); (FRIGOTO, 2017) e pelo método de 

investigação da pesquisa-participativa com o uso de entrevistas semiestruturadas com 

alunos e professores do Colégio Estadual Visconde de Cairu na Zona Norte do município 

do Rio de Janeiro entre os anos de 2017 e 2018. Assim, considera-se a implementação 

da Reforma do Ensino Médio e a aprovação de projetos vinculados ao Escola Sem 

Partido como pautas que não são demandas dos alunos, os quais destacaram a 

importância da persistência da disciplina no currículo em todos os anos do Ensino 

Médio, conjuntamente com a liberdade da prática docente em tempos de uma escola com 

censura.  

 

Palavras-chave: Escola Sem Partido, Geografia Escolar, Reforma do Ensino Médio. 
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Geografia na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

3 Mestranda em Geografia: Produção Social do Espaço: Natureza, Política e Processos Formativos em 

Geografia na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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Resumo 

Ao observar a educação na contemporaneidade é possível identificar sua intensa 

reformulação sob ordens necessárias ao capital a fim de manter uma lógica dependente 

que legitima as desigualdades, desse modo, as políticas educacionais em tramitação 

como é o caso da BNCC e do Escola sem Partido, que propagam um ideal totalmente 

contrário ao que se objetiva com a educação. Nessa linha, o artigo se desenvolve sendo 

produto da pesquisa – Considerações sobre a nova Base Nacional Comum Curricular e 

o ensino de Geografia – realizada através do PROLICEN/UFCAT, buscando 

compreender as políticas atuais para educação, como também, elucidar as 

consequências advindas com essas mudanças retroativas que atacam diretamente o 

ensino da Geografia e o seu poder escolar, político e social. No desenvolvimento do 

trabalho se faz uso de uma pesquisa bibliográfica baseando em autores como Callai, 

Cavalcanti, Castilho, Frigotto, Girotto, Pontuschka, Saviani e Vesentini. O esperado com 

a pesquisa é mostrar uma lógica de benefício do capital e dos grupos conservadores, que 

levam e levarão a uma interrupção no processo emancipatório de educação, confirmando 

um ataque impetuoso a ciência geográfica, afetando o despertar de consciência dos(as) 

alunos(as) social e politicamente. 
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1 Aluno de graduação em Geografia pela Universidade Federal de Catalão, o trabalho é resultado de 

pesquisa realizada através do PIBIC/PROLICEN, com fomento e incentivo realizado através do CNPQ 

em parceria com a Universidade. 

2 Professora Associada da UAEIGEO/Universidade Federal de Catalão. Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Direitos Humanos/UFG. Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT. 
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A REFORMA DO ENSINO MÉDIO DE 2017 E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS  
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Resumo 

Em 2017, o presidente Michel Temer sancionou a Reforma do Ensino Médio 

promovendo, de forma antidemocrática e impositiva, uma ampla transformação do 

Ensino Médio do país. Não obstante o processo de construção e imposição da Reforma, 

esta conta com uma série de pontos controversos, que podem representar graves 

consequências e distorções para o ensino do país. Entre os pontos críticos, está a retirada 

da obrigatoriedade de ensino de algumas disciplinas, entre elas a Geografia. Essa 

ciência humana, com forte influência para o entendimento do mundo, é fundamental para 

a construção de cidadãos críticos e reflexivos, capazes de compreender e transformar o 

espaço. A não obrigatoriedade dessa disciplina no currículo pode trazer consequências 

negativas para os educandos, bem como para a própria ciência geográfica. O presente 

trabalho tem por objetivo apresentar uma breve análise da Reforma do Ensino, 

apontando as possíveis consequências de sua implantação para os educandos, para o 

sistema educacional brasileiro e para o ensino de Geografia. Para isso, o trabalho 

contará com uma revisão bibliográfica, a fim de atingir o objetivo proposto. 

 

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio, Ensino, Ensino de Geografia. 

  

                                                           
1 Professora Mestre do Colégio Técnico de Limeira – Cotil, UNICAMP. Trabalho resultado do TCC 

apresentado no programa de pós-graduação Latu Senso em Metodologia do Ensino de Geografia da 

Faculdade Unyleya. 
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Resumo 

Este ensaio pretende analisar as mudanças trazidas ao contexto e funcionamento do 

Ensino Médio a partir da aprovação da Lei n.º 13.415/2017, que reformulou pontos de 

relevância estabelecidos pelas Leis n.º 9.394/1996 e n.º 11.494/2007, impondo à 

sociedade brasileira um novo modelo de Ensino Médio, pensado para atender às 

necessidades de forças político-econômicas neoliberais que passaram a comandar o 

Brasil, a partir do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Como caso de análise 

se tomará o Centro Paula Souza, autarquia do governo paulista responsável pelas 

escolas técnicas do estado que se antecipou a colocar em prática o projeto do governo 

federal, propondo uma Base Nacional Comum Curricular que passou a reger o 

funcionamento de seus cursos técnicos integrados ao médio de caráter vocacionado, 

diminuindo a carga horária de componentes relacionados ao Ensino Médio regular, tais 

quais Geografia e outras Ciências Humanas, e priorizando o ensino de componentes 

relacionados à linguagens, Matemática e disciplinas de base técnica, com claro objetivo 

de atender às demandas do mercado de trabalho por mão de obra técnica de baixo custo.  

 

Palavras-chave: Novo Ensino Médio, Centro Paula Souza, Neoliberalismo. 
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2 Mestrando em Educação Profissional – Centro Paula Souza. 



 

441 
 

A POLÍTICA DE FECHAMENTO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO 
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Resumo 

O trabalho aqui proposto busca explicitar a análise de políticas públicas educacionais 

direcionadas ao fechamento de escolas estaduais no Rio de Janeiro, que impactam 

diretamente o sistema educacional e consequentemente o Ensino de Geografia. O intuito 

é compreender as implicações socioespaciais de políticas de governo que estão pautadas 

no atendimento de interesses econômicos neoliberais e com isso subjugam, 

principalmente, as necessidades da população mais pobre e suas práticas espaciais, que 

determinam o nível de cidadania ao qual essa parcela da população está submetida. Esse 

tipo de análise é fundamental para promover a justiça espacial, através de reações 

contrárias ao processo que conduziu a acentuada redução da oferta de vagas nas escolas 

estaduais do Rio de Janeiro nos últimos anos. Muitas escolas que atendiam ao Ensino 

Fundamental foram municipalizadas, somado a isso houve uma ampliação significativa 

do número de alunos por sala de aula, com o intuito de reduzir a quantidade de turmas 

por unidade escolar, conduzindo assim o chamado processo de "otimização", sob o 

argumento de combater os espaços escolares ociosos. Esse processo teve como 

consequência direta e imediata o fechamento de turmas, turnos e escolas que atendiam 

ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio na modalidade regular e daquelas destinadas 

a Educação de Jovens e Adultos. Nesse contexto, o trabalho aqui proposto pretende, de 

forma mais específica, compreender a dimensão espacial da reorganização da rede 

pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. 
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Resumo 

Este trabalho visa discutir questões que urgem frente às recentes transformações 

acadêmicas, políticas e pedagógicas no contexto do Brasil. A abordagem da pesquisa 

está relacionada com a reflexão sobre os rumos das propostas dos documentos oficiais 

no contexto da geografia escolar brasileira no momento atual que, para entendê-los 

explicitamos alguns questionamentos sobre as possibilidades para o desenvolvimento do 

raciocínio geográfico como base da educação geográfica e não o estudo estanque de 

componentes espaciais. E, para isto a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com ênfase na 

análise de documentos oficiais que orientam a elaboração dos currículos escolares, a exemplo 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da Base Nacional Curricular (BNCC), e do 

levantamento bibliográfico de autores que se dedicam a pensar teorias e conceitos sobre a 

temática, bem como as propostas curriculares e sua contribuição na viabilização da construção 

do pensamento espacial a partir da linguagem cartográfica. Ao final, constatamos que as 

análises desta investigação sinalizam que a educação geográfica precisa se orientar pelos 

pressupostos teórico-metodológicos historicamente construídos ao longo da evolução da ciência 

geográfica. 

 

Palavras-chave: Linguagem Cartográfica; Diretrizes Curriculares; Formação Docente.  
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Resumo 

O presente artigo contém o objetivo de fazer um levantamento bibliográfico referente a 

autores da área de educação e do ensino da geografia, que são bases para as práticas e 

relatos de algumas experiências vividas através do Programa de Residência Pedagógica 

em duas escolas situadas no munícipio de Aracaju, capital do estado de Sergipe. As 

escolas são o Centro de Excelência Atheneu Sergipense e Escola Municipal de Ensino 

Fundamental José Antônio da Costa Melo. Diversas atividades e intervenções foram 

desenvolvidas nas escolas citadas, dentre elas a oficina pedagógica e uma intervenção 

pedagógica. Com isso destaca-se o importante vínculo da teoria com a prática para 

entender a complexidade do ensino na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Residência pedagógica. 
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3 Docente do curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. 

4 Docente do curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. 
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Resumo 

A escola pública é parte de uma sociedade marcada por profundas contradições sociais. 

Qual é o papel que o ambiente escolar cumpre numa escola que é a expressão de uma 

sociedade segregada? é a problematização que nos move na pesquisa que se apresenta 

nesse artigo. Ela se efetivou na Escola Estadual Dr. Freitas, em Belém do Pará. Para 

isso, entre outros, recorremos à Karl Marx, Ana Fani Carlos, Juarez Dayrell, Rafael 

Straforini, Lana Cavalcanti e Paulo Freire. 
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Resumo 

Este texto, discute a importância dos projetos de extensão como forma de 

desenvolvimento de temáticas essenciais, mas ainda pouco discutidas na formação de 

licenciandos, especialmente a Licenciatura em Geografia da UFSC. A partir da 

identificação destas necessidades, surgiu o Projeto de extensão denominado 

‘Aprendizagem da Docência’ (PAD), que, de forma colaborativa, organizou 36 

atividades formativas ao longo de 2018. Dentre os diversos cursos e oficinas, uma grande 

parcela foi voltado para a inclusão escolar de pessoas com deficiências: flexibilização 

curricular, autismo, superdotação, deficiência intelectual, foram alguns dos temas 

trabalhados. O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ensino de 

Geografia (NEPEGeo), mas era aberto  para todas as áreas das ciências da educação, 

abrangendo não apenas alunos da universidade a qual o projeto é vinculado, mas 

alcançando outras instituições de ensino superior e também cursos que não são voltados 

para a licenciatura. No que tange, à Geografia,  foram abordados temas e metodologias 

de ensino para uma escola inclusiva.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Geografia, Educação Inclusiva  
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Resumo 

O Projeto de Educação Integral Integrado é uma das propostas do governo de Minas 

Gerais em diminuir a evasão escolar. O mesmo teve início no meio de 2015 e possui como 

princípio a diminuição da evasão escolar e uma educação mais participativa a interação 

dos sujeitos e uma centralidade educativa. O ensino médio para muitos jovens é a etapa 

final e preparação para a entrada em universidades ou em muitas vezes é a fase final e 

preparatória para o mercado de trabalho, as transformações ocorrentes nos últimos anos 

no ensino médio fez com que o mesmo mudasse suas necessidades e atendendo cada vez 

mais os interesses de uma classe dominante, deixando de realizar suas funções sociais e 

de uma educação para a vida. A geografia possui um importante papel de compreender 

o sujeito e sua relação com o espaço, analisando de forma crítica as suas relações, 

portanto observar a relação desses jovens com a escola e com os sujeitos que ela compõe 

se torna importante para compreender a dinâmica do projeto proposto. Dessa forma o 

artigo vem apresentar a vivência ocorrida a partir do estágio supervisionado com uma 

turma do 2 º do Ensino Médio e assim procurando compreender melhor o projeto 

implantado. 
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Resumo 

Este artigo traz a fala de duas professoras de Geografia que atuam numa escola 

militarizada de Boa Vista – RR, o Colégio Estadual Militarizado Maria dos Prazeres 

Mota. A escola passou a adotar o ensino básico militarizado (EBM) em 2017 e desde 

então alimenta diversos debates sobre o exercício da docência, o cotidiano dos 

estudantes, entre outras questões. Tendo em vista nossa presença na escola através do 

PIBID-Geografia da UFRR, começamos a acompanhar a questão e decidimos investigar 

o que pensam os/as professores/as de Geografia que estão nestas escolas. Neste trabalho, 

buscamos conhecer como se posicionam sobre a militarização das escolas, sobre a 

questão da violência escolar, sobre o trabalho com os conteúdos da Geografia e outros 

aspectos que podem revelar alguma singularidade da escola. Obtivemos as respostas 

através de entrevista semi-estruturada, acompanhada de nossas reflexões sobre o 

advento da militarização das escolas em Roraima. Concluímos que a militarização não 

veio acompanhada de um debate com professores/as e gestores/as, e que a convivência 

deles com o EBM, apesar de controverso, se revelou recente e que as opiniões tendem a 

se agruparem em duas vertentes. 
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Resumo 

Quem são os autores dos livros didáticos de Geografia distribuídos nas escolas públicas 

brasileiras na última década e meia? Quais suas formações? Que instituições realizaram 

seus estudos? Em que regiões do Brasil se concentram? Onde atuam profissionalmente? 

E em que medida pode-se afirmar que tais pessoas realmente escrevem seus livros? Para 

tentar responder essas e outras questões foram acessados currículos lattes disponíveis 

na plataforma do CNPq, dados disponíveis nas contracapas dos livros, além de blogs, 

sites, redes sociais da internet e contato direto com os autores via e-mail. Para discutir 

a função de autoralidade nos baseamos em Foucault, Maingueneau e Barthes, além de 

estudos de Bittencourt, Munakata, Apple e Choppin. A formação inicial dos autores, 

como se esperava, é majoritariamente na área de Geografia (84,5%). Quanto às 

instituições em que esses autores concluíram suas graduações, 58% a fizeram na 

Universidade de São Paulo, seguido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/ SP), com 15% e Universidade Estadual de Londrina (UEL), 7%. Ao levar em 

consideração as regiões administrativas do IBGE, 80,5% está na região Sudeste; 17,2%, 

na Sul; 2,3%, na Nordeste e nenhum nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. Há 

também um predomínio de autores masculinos (62%). Observando o vínculo institucional 

dos autores, 38% são professores em colégios da rede privada de ensino; 21% lecionam 

em universidades públicas, ao passo que 16% estão em faculdades privadas. Apenas 7% 

dos autores de livros didáticos de Geografia atuam na rede pública de ensino básico. 

Entendemos, no entanto, que a produção de uma obra como o livro didático é coletiva, 

na qual agem, além dos autores, diferentes atores sociais (educadores, pesquisadores, 

editores, revisores, professores, alunos, pais, legisladores, jornalistas etc.) e, 

principalmente, a própria linguagem e o escopo cultural que a define. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar os conhecimentos geográficos presentes nas 

coleções didáticas interdisciplinares aprovadas no Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD) 2019 voltadas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Trata-se de um trabalho de análise documental, no qual são objeto de estudo o Guia do 

Livro Didático, disponibilizado aos professores, e o Edital de inscrição das obras que 

deu corpo a este Guia. Entende-se que o formato escolhido pela equipe avaliadora das 

coleções e organizadora do Guia do Livro Didático não permite a identificação dos 

conhecimentos geográficos que cada coleção aborda. A descrição do sumário dos livros 

que compõem a coleção se mostra insatisfatória para o exercício proposto. Dessa 

maneira, defende-se que as próximas edições do Guia privilegiem o conteúdo das 

coleções frente à forma. 

 

Palavras-chave: Coleções interdisciplinares; Livros didáticos; PNLD 

  

                                                           
1 Graduado (2012) e mestre (2014) em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professor do 
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Resumo 

Faz-se necessário o entendimento da função universitária na formação docente em geografia, em 

especial na complexidade da efetivação do tripé universitário. Tal dificuldade acarreta em 

diversos entraves na formação inicial do professor em geografia. Ao se buscar respostas para 

uma formação crítica e humana, encontra-se no estágio supervisionado um grande aliado para 

a aproximação da universidade com a comunidade. Diante essa compreensão, buscou-se através 

de projeto uma maior efetivação da função social da universidade, em especial através da 

extensão, viabilizando assim uma maior valorização do tripé universitário. Esse projeto visou 

fechar acordos com escolas próximas ao IM - UFRRJ, disponibilizando vagas de estágios para 

discentes do curso de licenciatura em geografia, eliminando assim a busca por estágios, de modo 

a incentivar a presença de estagiários nessas escolas. Com o estabelecimento dos acordos e o 

ingresso dos estagiários nessas escolas, os mesmos foram estimulados, por parte da professora 

de estágio, a cumprirem tarefas, em especial convites e articulações em conjunto com a 

comunidade escolar. O projeto se fez efetivo com o aumento da presença de estagiários em 

escolas próximas, possibilitando assim a efetivação do diálogo entre as instituições. Entretanto, 

as propostas de atividades encontraram dificuldades em se efetivar por falta de interesse e 

comprometimento por parte dos estagiários. Conclui-se que, o estágio supervisionado se faz 

eficiente em abarcar o tripé ensino - pesquisa - extensão. O projeto se mostra satisfatório por 

apresentar aumento da presença de estagiários nas escolas próximas do IM - UFRRJ, 

possibilitando assim um maior diálogo entre escola e universidade através desse agente. 

Entretanto, observa-se o baixo comprometimento com a função social da universidade e o 

entendimento sobre extensão, apontando assim a menor relevância dada a esse eixo em 

detrimento ao ensino e a pesquisa no meio acadêmico. 
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Resumo 

O neoliberalismo é uma força que vem sendo imposta à logica global, submetendo os 

países mais diversos à essa forma econômica desumanizadora. Adentra nos países 

levantando ideais da privatização ao máximo, da diminuição do Estado e da 

terceirização dos setores que considera não essenciais. No Brasil, sua ação mais incisiva 

começa na década de 1990. Não demorou para que a educação se tornasse alvo dessas 

ações e começou-se a perceber a inserção de Organizações Sociais. Atualmente, essas 

organizações já são responsáveis por políticas especificas da educação, como é o caso 

do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), responsável por gerir a 

política de implantação da educação integral no estado da Paraíba, e outros estados da 

federação, assumindo também a gestão das escolasde tempo integral e pelas orientações 

pedagógicas nas mesmas. No caso da Paraíba, já chegam a 103 escolas em todo o estado. 

O ICE, que tem entre seus parceiros grandes empresas nacionais, passa a atuar com um 

território em rede, articulando suas influências nos âmbitos social, econômico e político 

do Brasil, favorecendo-se das facilidades técnicas e informacionais. Diante disso, o 

objetivo do presente estudo é entender a articulação multiescalar do território em rede 

do ICE na transformação da educação pública no Brasil e na Paraíba. Para tanto, 

daremos ênfase ao caráter relacional das esferas econômica, cultural e política entre 

empresas privadas, estado e educação pública. Os caminhos trilhados para a realização 

foram uma combinação de algumas técnicas metodológicas dentro da pesquisa 

qualitativa. Dentre as técnicas estão: o estudo de caso exploratório, análise documental 

e aporte bibliográfico. Entendemos então que o ICE se articula com as forças políticas e 

econômicas do país na conformação de um território em rede e de atuação espacial 

multiecalar através da implementação da lógica do capitalismo mundial na educação 

pública brasileira. Ademais, ficou evidente, com as análises aqui apresentadas que, de 

                                                           
1 Professor da Unidade Acadêmica de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, Meio Ambiente e Cidade – GEMAC/UFCG. 

 

2 Licenciada em Geografia - UFCG 
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acordo com as políticas públicas implementadas no país ao longo dos últimos anos, este 

modelo de gestão tende a crescer substancialmente.  

 

Palavras-chave: Geografia Política da Educação; Neoliberalismo; Território em Rede. 
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Resumo 

O presente artigo faz um breve percurso histórico do currículo nacional, através da 

revisão da historiografia a respeito das (re)formulações curriculares, tendo como recorte 

o currículo e o ensino de Geografia. O objetivo é analisar os diferentes momentos da 

construção curricular da geografia de forma que possamos entender a proposições 

atuais para o ensino. Metodologicamente propusemos, resguardados em princípios da 

pesquisa documental, uma análise temporal dos fatos recorrentes a construção da 

disciplina Geográfica, perpassando desde as primeiras proposições até chegar ao ensino 

contemporâneo da Geografia, observando ainda suas contribuições na construção da 

ciência no Brasil. Este trabalho é uma proposta de interpretação para o panorama 

educacional brasileiro, e consideramos fundamental discutir a proposição de currículos 

para construirmos uma educação mais emancipatória. Com base na literatura 

consultada, pudemos indicar que a Geografia acompanha os cenários de mudança na 

educação brasileira, fazendo-se como crucial. No entanto, alguns decretos, leis e 

documentos revelam certo desnível quanto ao tratamento conciso de conceitos e da 

própria valoração da disciplina na sociedade.  

Palavras-chave: Educação brasileira, Currículo, Ensino de Geografia.  
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Resumo 

A Constituição Federal de 1988 abriu precedentes para novas demandas e ajustes dos 

direitos democráticos da sociedade, estabeleceu novas leis direcionadas às 

especificidades do país. Com relação ao contexto educacional, Lei 9.394/1996 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) possibilitou desdobramentos e a 

concretização de políticas educacionais que priorizaram o sujeito. Posteriormente, com 

o propósito de redimir injustiças e pontuar a exclusão as inserção de políticas étnica 

raciais mediante a lei 10.639/2003 com destaque para a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira determinou mudanças relacionadas ao 

currículo escolar e novas práticas a  ser adotadas em todos os níveis do sistema 

educacional do país. O trabalho é parte das discussões teóricas do contexto étnico racial 

iniciada ainda como mestranda, portanto, a metodologia utilizada constou de 

bibliográfica em fontes secundárias fundantes do processo investigativo da pesquisa. 

Conclui-se que as políticas públicas adotadas causaram impactos positivos nessa parcela 

da população brasileira, mas diante dessa realidade, é necessário continuar 

empreendendo essa busca, pois muito já foi feito e conquistado, todavia, muitas 

conquistas ainda estão circunscritas no papel. 
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Resumo 

O trabalho a seguir relata uma experiência realizada no curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade Federal do Pará — Campus Altamira-PA, na qual os 

graduandos da turma 2016 foram solicitados a executar pesquisas em escolas de nível 

Fundamental II ( 6º ao 9º) sobre a aplicabilidade da Lei 10.639/03, que tornou 

obrigatório o ensino de História da África e da Cultura afro-brasileira nos sistemas de 

ensino. Além da pesquisa, foi proposto aos discentes que pensassem, construíssem e 

executassem dentro do espaço acadêmico a I GeoAfroCultural, evento esse que contou 

com oficinas sobre arte, culinária, música e dança da cultura afro-brasileira. Sendo 

assim, este trabalho tem como principal objetivo relata sobre o evento e promover 

discussões para analisar, refletir e problematizar a formação inicial docente com o 

intuito de promover durante a capacitação do profissional um novo olhar sobre a 

temática e a sua importância para a sociedade, além de contribuir  na formação 

professores para que estes venham a desenvolver em sala de aula conteúdos, 

metodologias e práticas que contemplem a história e cultura do negro, difundindo 

conhecimentos base sobre a cultura africana e afro-brasileira. 

 

Palavras-chave: Lei nº 10.639/03; formação de professores; Cultura afro-brasileira. 
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Resumo 

Este artigo é o relato de uma pesquisa e prática desenvolvidas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Geografia da Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), Campus VI, realizado na rede municipal de ensino, no 

Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira numa turma da 5ª/6ª série na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, (EJA). O tema trabalhado pelo PIBID “O direito à 

cidade” e especificamente foi proposto uma pesquisa- ação para analisar esse tema junto 

à escola. Dessa forma, foi desenvolvida na EJA uma ação pedagógica com o tema 

proposto, em que se apresentou o desenvolvimento urbano e a cidadania dos citadinos 

promovendo uma prática em uma perspectiva crítica e emancipadora para os alunos da 

educação básica, ainda se promoveu o interesse para discutir, participar, refletir e 

relacionar os conteúdos de Geografia Urbana com o cotidiano desses alunos. Para isso 

fizemos uso de diversas linguagens na aula de Geografia, como mecanismo de 

comunicação e aprendizagem, de forma que facilitassem o processo ensino e 

aprendizagem. Após o desenvolvimento da ação pedagógica propomos uma investigação, 

para isso, fizemos uma coleta de dados utilizando a representação da cidade a partir de 

desenhos feitos pelos alunos, foram distribuídos questionários e folhas de desenho em 

que os alunos deveriam representar a cidade através de um desenho. Assim, os estudantes 

da educação básica na EJA tiveram a possibilidade de desenvolver um conhecimento 

crítico sobre o tema estudado, o que propiciou a construção de uma aprendizagem 

significativa dos alunos desse segmento que é relatada aqui em forma de artigo.  

 

Palavras-chave: PIBID, Educação de Jovens e Adultos, Cidade. 
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Resumo 

O presente trabalho é fruto das múltiplas vivências, relatadas pelos bolsistas residentes 

do Programa Residência Pedagógica implementado pela CAPES no âmbito do ano de 

2018 em que visa a formação inicial docente dos licenciandos em estarem 

desempenhando o ofício e o exercício profissional do ser professor. Assim o objetivo 

deste trabalho é fazer uma reflexão sobre as experiências adquiridas através do 

Programa Residência Pedagógica na Escola Estadual Renato Machado, município de 

Santo Antônio de Jesus/BA. Busca-se refletir como as vivências adquiridas com a 

residência pedagógica potencializam a formação dos professores de Geografia na 

UNEB-Campus V. A metodologia está ancorada em levantamento bibliográfico, 

questionários aplicados aos residentes e a professora preceptora da Escola supracitada. 

Este trabalho justifica-se pelo interesse em analisar o andamento do programa sob o 

olhar do residente, bem como sobre as experiências vivenciadas na escola, tendo em vista 

sua importância para a formação dos estudantes de geografia.  Até o momento é possível 

observar que os resultados obtidos com a execução inicial do programa Residência 

Pedagógica têm sido na maioria dos relatos de caráter positivos, tanto sobre a ótica da 

professora preceptora, quanto principalmente sob o ponto de vista dos residentes. Nota-

se que há um compasso dialógico, uma rede entre ambos já que tem ajudado conforme 

as falas destes(as) no domínio em sala de aula, na transposição didática dos conteúdos 

                                                           
1 Licencianda em Geografia- UNEB Campus V. 

² Licenciando em Geografia- UNEB Campus V. 

³ Orientadora Professora Msª em Geografia- UNEB Campus V. 

*Artigo proveniente dos resultados das atividades desenvolvidas através do Programa Residência 

Pedagógica.  
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e isso tem permeado importantes resultados também além do programa para o campo do 

estágio supervisionado e posteriormente a sua formação de licenciando em Geografia. 

 

Palavras-chave: Residência Pedagógica, Formação docente, Ensino de Geografia. 
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Resumo 

Um dos desafios que a escola e a sociedade em geral vêm enfrentando é o combate à 

violência. Neste contexto, estudos, diante das manifestações explícitas e veladas das 

violências, buscam caracterizar, problematizar e ampliar a compreensão vigente sobre 

a manifestação das ações violentas em ambiente escolar. Estes, indicam a presença de 

dimensões objetivas (materiais e físicas) e subjetivas (simbólicas), a serem consideradas 

na análise e reflexão sobre esse fenômeno social. Diante disso, faz-se necessário refletir 

acerca da necessidade de se formar professores aptos a identificar e propor ações de 

combate ao bulliyng e demais formas de violências na escola. Em se tratando da 

Educação Geográfica, enquanto disciplina que se dispõe a formar cidadãos críticos e 

transformadores em seus contextos sociais, é balizar o reconhecimento das diferenças e 

o combate a toda e qualquer forma de discriminação e violência. Por este motivo, foram 

realizadas oficinas com os alunos e professores participantes do PIBID Geografia da 

UFSC. Na ocasião, abordou-se aspectos que se referem diretamente ao contexto 

educacional em que estão inseridos, visando compreender como o professor, enquanto 

agente mediador do conhecimento, pode minimizar as práticas de violência e bullying 

escolar. 

Palavras-chave: Geografia, PIBID, Formação de professores, Bullying escolar. 
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Resumo 

O ensino brasileiro enfrenta muitas limitações que dificultam o desenvolvimento da 

educação no país. A escassez de materiais nas escolas, a infra-estrutura comprometida 

e a defasagem na remuneração dos profissionais atuantes na área da educação são 

exemplos clássicos destas barreiras. Mas, mesmo reconhecendo estes problemas, o 

presente artigo tem como objetivo demonstrar como o ensino da geografia pode ser 

trabalhado de forma a minimizar estes contratempos, isso desenvolvendo um processo 

de ensino aprendizagem no qual o educador, assim como o educando, sejam sujeitos do 

processo. Para tanto, serão realizadas pesquisas teóricas com autores do campo da 

Geografia, mas também com autores de outras áreas que dialoguem com o tema 

proposto. Serão utilizadas observações feitas em sala de aula através do programa 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), também mediadas 

por encontros de estudos regularmente realizados do referido programa. Espera-se 

colaborar com as reflexões, apontando caminhos que auxiliem o ensino de geografia de 

forma a levar em consideração o lugar ao qual o aluno integra, visando a ampliação de 

um arcabouço de possibilidades de aprendizagem onde os discentes passem a se 

estabelecer como sujeitos do processo.   

 

Palavras-chave: Espaço geográfico, Escola, Ensino.  
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Resumo 

O território quilombola de Jambuaçu, no município de Moju-PA, é marcado 

historicamente pela resistência, mas isso não é claramente visível para todos que lá 

residem. Sustentados em Paulo Freire, Milton Santos, Lana Cavalcanti, entre outros, o 

PIBID Geografia UFPA-Belém organizou um conjunto de ações cujo objetivo foi 

evidenciar a identidade quilombola. Para tal, foram realizadas uma apresentação 

audiovisual, uma dinâmica (Teia da vida) e uma gincana. Como resultado, percebeu-se 

que se contribui para um novo olhar dos quilombolas sobre sua cultura e sua história, 

ressignificando sua identidade. Isso fortalece as lutas de resistência e defesa de seu 

território. A experiência destacou a importância de se considerar as especificidades e as 

relações existentes entre o cotidiano vivido dos educandos e os conceitos acadêmicos na 

construção de conhecimentos geográficos reflexivos. 
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Resumo 

O presente artigo discute os avanços proporcionados pelo PIBID na formação docente, 

a partir das experiências dos autores no programa. Do mesmo modo, procura apresenta 

e refletir sobre os possíveis cenários que o PIBID pode vir a enfrentar com as mais 

recentes políticas educacionais implantadas no país. A referência das reflexões 

apresentadas perpassam a investigação das leis e diretrizes que orientam o plano do 

PIBID para a formação de professores, assim como, os resultados da prática dos autores 

no ambiente escolar. Por fim, foi realizado uma análise política com o intuito de 

averiguar a atual situação do PIBID e trazer algumas inquietações sobre as conjunturas 

que o programa pode enfrentar daqui alguns anos. 

 

Palavras-chave: PIBID, formação de professores, política pública. 
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Resumo 

A pesquisa buscou problematizar os diálogos referentes às experiências de Formação 

Inicial de discentes da Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Nova Venécia e de Formação 

Continuada de Educadores de Geografia da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo 

e da Rede Municipal de Ensino de Nova Venécia tendo como suporte a parceria através 

do PIBID. Utilizou-se instrumentos tais quais entrevistas e questionários. Tendo por 

objetivo levantar conhecimentos sobre como as experiências vivenciadas no âmbito do 

PIBID potencializam o ensino de Geografia. Ao analisar as narrativas e os questionários 

observou-se a manifestação da importância do PIBID tanto para a formação inicial no 

que tange a identidade docente e dos saberes docentes além do fomento de sua 

permanência no Curso de Licenciatura em Geografia bem como a importância desses 

estagiários no cotidiano do professor co-formador que através de um duplo movimento 

proporcionado pelo encontro do velho e do novo renovam suas perspectivas teóricas da 

Educação Básica, evidenciando assim, que no movimento de parceria o PIBID tem de 

maneira satisfatória atendido às demandas da Educação Básica nas redes Municipal e 

Estadual de Nova Venécia. 

Palavras-chave: PIBID, Experiência, Parceria. 
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Resumo 

A partir de uma análise da representação espacial, o trabalho apresenta e discute o 

resultado de uma prática que buscou compreender o sujeito-aluno a partir de uma 

perspectiva sociocultural, a fim de motivar e sensibilizar tanto alunos quanto professores 

a repensarem suas ações/práticas no ambiente escolar, favorecendo o processo de 

ensino-aprendizagem. Por meio de práticas realizadas pelos pibidianos do curso de 

Geografia com os alunos de escolas do município de São João del-Rei, foi possível 

levantar e analisar a representação do espaço vivido que 22 alunos do ensino 

fundamental II apresentaram por meio de mapas mentais. As principais questões 

lançadas para a discussão do tema espaço de vivência e cotidiano estão relacionadas à 

categoria de análise Lugar. Entre as representações destacam-se as abordagens da 

relação social estabelecida entre os moradores (32,0%), da violência (18,1%) e das 

questões ambientais (18,1%), como elementos que menos gostam no contexto espaço 

casa-escola. Como elementos que mais gostam encontram-se os espaços da própria casa 

(50%) e os de lazer como praças e campos de futebol (22,7%) e espaços de consumo 

                                                           
1 Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O presente trabalho é produto da prática e vivência do 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para participação no PIBID e a todos os 
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como sorveteira, lojas, entre outros (13,6%). Assim, posto que a aprendizagem implique 

em estabelecer um diálogo entre o conhecimento a ser ensinado e a cultura de origem 

social do aluno, essa experiência e análise contribui, também, na formação de 

profissionais reflexivos que compreendem o contexto social dos alunos. E contribui para 

entender e reforçar a importância do PIBID na formação do profissional professor. 

 

Palavras-chave: Espaço de vivência, percepção, PIBID. 
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Resumo 

Este relato busca apresentar as experiências e ações realizadas em uma escola da 

periferia de Belém – PA, entre os meses de agosto de 2018 a março de 2019 relacionado 

a atuação do programa institucional de bolsas a iniciação à docência. O PIBID é um 

programa que valoriza o ensino de geografia e que se manifesta como uma resistência 

perante a atual conjuntura político-social do Brasil, por alunos do curso de licenciatura 

em Geografia, durante sua atuação como bolsistas do PIBID em uma escola pública de 

ensino em tempo integral na qual propicia diversas dinâmicas para três alunos que estão 

no 4º semestre do curso de licenciatura em geografia. O principal objetivo deste relato é 

demonstrar as experiências adquiridas em campo através do ensino da geografia nas 

periferias do Brasil, no qual, este estudo inicia-se com o reconhecimento da realidade 

dos alunos, junto com suas problemáticas. Dito isso, a escola preceptora localizada no 

bairro do Tenoné propiciou uma ampla camada de experiências relevantes para a 

formação de professores que irão atuar nesta realidade que carrega um conjunto de 

                                                           
1 Graduando em licenciatura em geografia. Bolsista do PIBID. Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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significados, símbolos, movimentos e oportunidades do ambiente escolar. Ademais, neste 

relato pontua-se o desenvolvimento de uma metodologia de ensino que envolve a 

participação ativa dos alunos na construção de um jornal, uma vez que esse jornal vai 

evidenciar a temática da exclusão social existente no bairro, isto é, o jornal como uma 

importante ferramenta que aproxima a vida escolar com o cotidiano dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia, metodologia de ensino, formação de professores. 
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Resumo 

Os ataques que a educação brasileira vem sofrendo na atual conjuntura política, 

onde os retrocessos batem a porta, disfarçados de "reformas", mascaram os interesses 

do capital financeiro e fortalecem uma situação histórica que não oferece as mesmas 

oportunidades educacionais para todos os extratos sociais da população, é onde se 

mostra mais necessário uma formação crítica, a começar pelo profissional educador. 

Tomando a perspectiva de uma formação dialética, de educandos/as e educadores/as e 

seu reflexo nas condições da educação brasileira, é válido ressaltar a importância do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID, criado em 2007. O 

presente trabalho tem por objetivo relatar as vivências e aprendizagem de acordo com 

as práticas dos licenciandos e licenciandas do curso Geografia da Universidade 

Estadual do Ceará - UECE, pibidianos e pibidianas atuantes na Escola de Municipal 

Odilon Gonzaga Braveza, bem como as transformações na realidade da escola desde a 

chegada do programa.   É nítida a importância do PIBID Geografia/UECE na vida e 

formação do licenciando/a e as transformações que este programa constrói no ambiente 

escolar, sobretudo no ensino e aprendizagem dos/das estudantes, em sua maioria vítimas 

da exclusão social, bem como dos alunos/as das demais condições sociais. Entre as 

atividades realizadas pelo PIBID Geografia/UECE na escola Odilon Braveza, estão: 

Rodas de Conversa, Intervalos Geointerativo, Torneios Poliesportivos, Gincanas e 

                                                           
1 Aluna do 3º semestre do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, 

Bolsista CAPES/PIBID 

² Aluno do 2º semestre do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, 
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³ Professor Doutor em Geografia e efetivo na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, professor supervisor 

e bolsista CAPES/PIBID. 
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Feiras culturais, Aulas de campo, Regências, e etc, todas tem mudado de forma positiva 

a rotina da comunidade escolar, mostrando que são possíveis mudanças e adaptações na 

forma de ensinar, trazendo para nossos alunos/as uma educação interdisciplinar, 

dinâmica, contra hegemônica e visando de fato à promoção humana do/a estudante.  

 

Palavras-chave: PIBID, Formação Docente, Ensino Humanizado. 
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Resumo 

O fazer pedagógico tem sido renovado na Geografia, pois saiu-se de um ensino 

mecanicista para o uso de metodologias e estratégias que se direcionam no intuito de 

que os educandos sintam-se parte do processo de ensino-aprendizagem, inclusive com 

uso de atividades lúdicas.  Assim, objetivou-se nas experiências descritas a seguir fazer 

uma reflexão discursiva da de uma pratica pedagógica lúdica com o conteúdo de 

Estrutura da Terra.  Nesse sentido, a metodologia utilizada envolveu aulas práticas que 

se mostraram eficazes na formação e fortalecimento dos conteúdos envolvidos na 

proposta. Para elaboração das atividades foi feito um levantamento bibliográfico que 

nos ajudou na elaboração, escolha do material e aplicação da sequência com alunos do 

Ensino Fundamental II da Escola Municipal do Banco da Vitória, Ilhéus- Bahia. Ao final 

da realização das atividades percebemos a importância do trabalho lúdico para o 

envolvimento e aprendizado dos discentes nos assuntos de cartografia abordados. Deste 

modo, usar atividades lúdicas no Ensino de Geografia é despertar nos alunos um 

interesse maior pela disciplina e um aprendizado significativo, é o que o subprojeto 

almeja com as próximas etapas no ano em curso.  

 

Palavras-chave: Lúdico, práticas, Pibid. 
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Resumo 

A formação de professores em uma sociedade contemporânea está exigindo cada vez 

mais das instituições de ensino superior, que oferecem cursos de graduação em 

licenciatura mais próxima da realidade da escola. Por esse motivo, as instituições 

contam cada vez mais com políticas públicas voltadas para a área do ensino, que possam 

suprir a necessidade dos graduandos para vivenciarem a realidade de uma sala de aula 

durante sua formação. Este artigo relata a experiência da colaboração do PIBID 

Geografia da UNIFAL na elaboração e realização da Feira de Ciências de uma escola 

parceira. Foi um processo muito importante para a formação dos futuros professores que 

se aproximaram dos alunos da educação básica e puderam vivenciar atividades que 

envolviam empatia e desenvolvimento cognitivo. 

 

Palavras-chave: PIBID, formação de professores, educação básica. 
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Resumo 

Este relato apresenta as práticas pedagógicas empreendidas nas aulas da disciplina de 

geografia em turmas do ensino médio do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes 

de Sousa (CEMJGS), sediado em Niterói (RJ), no ano letivo de 2017. Essas práticas 

foram mediadas pelo emprego da aula em Rotação por Estações de Aprendizagem (REA) 

em turmas do ensino médio e com a participação de licenciando(a)s do Curso de 

Geografia da Universidade Federal Fluminense, na condição de bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e sob os auspícios da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na literatura 

educacional e no ensino de disciplinas específicas, o emprego de tecnologias a fim de 

mediar conteúdos escolares não é algo novo. Entretanto, neste artigo, o objetivo é 

analisar o uso da aula em REA e o desenvolvimento de habilidades próprias concernentes 

aos conteúdos da disciplina em referência. Nesse sentido, o relato analisa, em termos de 

potência, em que medida tal procedimento didático seja capaz da problematização da 

práxis socioespacial, aliás, vista aqui como fundamental conteúdo atitudinal a se 

desenvolver sob a condição da democratização brasileira como um sistema político 

produtor de direitos. Assim, dentre outras considerações, observou-se que o sentido 

formativo das metodologias ativas dos conteúdos desenvolvidos em nossa prática para a 

educação geográfica sob o contexto da educação de classes populares devem ser 

combinadas com outras formas de mediação tal como as aulas expositivas. 

Palavras-chave: Rotação por Estação de Aprendizagem; Geografia Escolar; Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar considerações sobre as experiências 

vivenciadas no âmbito de um curso de capacitação de professores da rede municipal de 

educação de Ipueiras/TO. O curso foi desenvolvido por uma equipe de professores e 

estudantes da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Geografia, campus Porto 

Nacional. As atividades foram pensadas e elaboradas a partir da disciplina de estágio 

supervisionado. As práticas foram desenvolvidas a partir da relação entre formação 

inicial e formação continuada de professores por meio de oficinas voltadas para 

educação geográfica do ensino fundamental anos iniciais. Este texto é composto por 

reflexões sobre formação inicial e continuada de professores, papel da escola pública e 

educação geográfica. 

 

Palavras-chave: Formação inicial, Geografia, Escola. 
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Resumo  

O PIBID Geografia em sua versão implementado em 2018, possibilita aos graduandos 

de geografia uma vivencia da escola desde o início do curso. Devido as influências e as 

demandas do neoliberalismo no Brasil, a educação básica, vem sofrendo transformações 

visando manter o poder da classe dominante, este projeto de manutenção da classe 

dominante afeta os alunos das escolas públicas, principalmente os que se encontram em 

situação de vulnerabilidade econômico social e que são advindos de bairros periféricas, 

onde a realidade e o cotidiano é fortemente marcado por violências, desigualdades e 

segregações. Este trabalho tem o objetivo de apresentar algumas consequências que são 

criadas ou reforçadas, nos alunos do 1° ano do ensino médio de uma escola pública que 

finalizaram o ensino fundamental II por meio do Programa de Elevação da Escolaridade 

Metodologia Telessala. 

Palavras-chave: PIBID Geografia, Evasão escolar, educação e exclusão.  
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Resumo  

O estágio supervisionado, muitas vezes, tem sido visto apenas como um elemento 

obrigatório na matriz curricular dos cursos de licenciatura, desvalorizando seu papel na 

formação do licenciando e sua relevância na vida escolar do aluno. O licenciando 

precisa ter em mente que sua futura profissão detém papel social e está envolvida em um 

amplo e complexo contexto com a soma de diferentes realidades e vivências humanas, 

sendo preciso considerar o máximo da perspectiva do educando, para assim ser possível 

perceber o estágio como ponte entre a escola e a universidade, possibilitando a existência 

de vínculos entre a universidade e a escola que recebe o estagiário. A pesquisa tem como 

objetivo geral compreender e analisar os impactos que a prática do estágio 

supervisionado gera na formação do licenciando em geografia e nos demais sujeitos do 

cotidiano escolar: alunos e professores regentes, nas escolas da Baixada Fluminense no 

Rio de Janeiro. A pesquisa procura fomentar um debate sobre a presença do estágio 

supervisionado de geografia no ensino básico e suas contribuições tecendo diretamente 

diálogos entre os estagiários e demais sujeitos educacionais como alunos e professores 

regentes. A pesquisa está em estágio inicial e irá buscar enfatizar a relevância da 

perspectiva reflexiva e contextualizada na relação teoria-prática e do entendimento do 
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estágio supervisionado na escola básica. Por fim, pretende-se analisar os impactos do 

Estágio Supervisionado em Geografia como força possibilitadora de enxergar um saber 

entre o componente curricular e a escola. Esse saber como fonte de pesquisa e reflexão, 

executando o papel do estágio como ponte entre o saber universitário e a realidade 

escolar, e levando para o espaço escolar a leitura geográfica da realidade em que a 

escola campo está inserida, executando o papel social que o estágio carrega.  

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; formação docente; relação universidade-

escola. 
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Resumo 

O presente texto é resultado das práticas de ensino e experiências vivenciadas no grupo 

de tutoria voluntária denominado GACINs - Grupos de Aprendizagem Colaborativa e 

Interdisciplinar, posto em prática no primeiro semestre de 2018 com onze alunos do sexto 

ano do ensino fundamental. O citado projeto mostrou-se extremamente profícuo, tanto 

para a formação dos alunos, que apresentaram ganhos no desempenho escolar, como 

para os futuros professores, que puderam conciliar teoria e prática no cotidiano da 

escola. 

Palavras-chave: autonomia, interdisciplinaridade, tutoria. 
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Resumo 

O presente artigo tem por finalidade refletir sobre o PIBID partindo dos objetivos 

propostos na lei e o que realmente acontece na prática. Neste artigo optamos por analisar 

os objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

enfatizando a formação inicial docente; a melhoria da qualidade do ensino público 

básico e; a valorização do magistério. A escolha desses propósitos se justifica pela 

possibilidade de identificá-los na realidade escolar e universitária. Para aprofundar a 

análise foi realizado levantamento bibliográfico, análise do edital nº 7/2018 que 

determina as normas e objetivos do PIBID, a vivência na escola em um período de seis 

meses, análise de atividades práticas realizadas no âmbito do programa, bem como 

entrevista com aluno da educação básica para sabermos a visão deste acerca do PIBID. 

Todos esses instrumentos contribuíram na construção deste artigo, possibilitando 

pensarmos que alguns objetivos do PIBID são sim bem atendidos enquanto outros ainda 

se encontram distantes da concretização.  No entanto entendemos que é necessário 

pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: PIBID, formação inicial docente, ensino básico. 
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Resumo 

O presente artigo é resultado de elaboração e aplicação de uma atividade diagnóstica 

realizada por pibidianos do curso de geografia licenciatura da UNIFAL-MG. O 

diagnóstico foi utilizado como um instrumento para coletarmos informações para além 

das observações das aulas, como qual os níveis de conhecimento dos alunos e qual 

realidade estão inseridos. Essas informações contribuíram muito para a adequação das 

atividades do PIBID Geografia e foram essenciais para facilitar a imersão dos 

Pibidianos na escola, além é claro de contribuir em grande escala para a formação de 

professores. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Ensino de Geografia. PIBID-Geografia. 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, PRODUÇÃO DE MAPAS E 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA: CONHECENDO OS SUJEITOS E O CONTEXTO 

SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SÉRGIO – ANGRA 

DOS REIS/ RJ 
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Resumo  

A Escola Municipal Mauro Sérgio, localizada em um bairro periférico de Angra dos Reis, 

possui diversas características a serem estudadas relacionadas a sua territorialidade e 

a questões sócio-espaciais que a envolvem. Por meio da participação no Programa de 

Iniciação à Docência – PIBID, temos a oportunidade de conhecer e vivenciar o cotidiano 

da Escola Mauro Sérgio e a sua relação com o contexto social no qual está inserida. 

Essa experiência tem nos proporcionado vivenciar, junto com o professor supervisor, a 

prática da docência, na busca de compreender a realidade vivida pelo professor em sala 

de aula e sua relação com os alunos. Apesar de partir das atividades gerais do projeto 

do PIBID do Núcleo de Geografia de Angra dos Reis, o qual parte da produção, uso e 

interpretação de mapas, na construção coletiva e colaborativa de um Atlas Escolar 

Municipal de Angra dos Reis, que media a inserção dos alunos nas escolas, este artigo, 

especificamente, visa documentar aspectos que foram percebidos junto aos alunos da 

Escola Mauro Sérgio, referentes, principalmente, às dificuldades enfrentadas no ensino 

da geografia, relacionadas diretamente ao ambiente e à territorialidade que esses alunos 

ocupam. 

Palavras-chaves: Ensino-aprendizagem; Geografia; Mapeamentos. 
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Resumo: O presente trabalho visa relatar os acontecimentos vividos e presenciados na 

Escola Estadual de Ensino Médio Professor Manoel Leite Carneiro, no município de 

Belém-PA, no decorrer de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. Destacando a importância 

de um bom trabalho alinhado ao desenvolvimento de práticas de ensino, facilitando o 

ensino-aprendizagem. Visto que é preciso de inovações para uma melhor compreensão 

do conteúdo ministrado em sala, buscando a mudança de aulas tradicionais para uma 

mais dinâmica e lúdica. Por isso, destaca-se a aplicabilidade do trabalho de campo, 

como prática no ensino em Geografia. Já que existe uma certa dificuldade de relacionar 

o conteúdo lecionado com o cotidiano, gerando um empecilho na assimilação dos 

conteúdos geográficos por parte dos educandos. 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa. Ensino de Geografia. Trabalho de 

Campo. 
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Resumo 

O subprojeto PIBID-Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), iniciou suas atividades no campus de Quixadá/CE em agosto de 2018. 

Distribuídos em três escolas dos municípios de Quixadá e Quixeramobim, tem buscado 

efetivar algumas práticas pedagógicas por meio do uso de metodologias ativas, buscando 

dinamizar as aulas de geografia. Para isso, conta com o apoio dos supervisores do 

programa, que são os professores da disciplina de geografia, lotados nas escolas 

participantes. Após 8 meses de atuação, uma inquietação tem instigado nossa reflexão 

enquanto bolsistas do Programa: a ação do Pibid configura-se como um ônus ou um 

bônus no fazer docente desses professores supervisores? Assim, o presente estudo 

objetiva refletir sobre as potencialidades e limitações proporcionadas pela atuação dos 

pibidianos, discentes do curso de Licenciatura em Geografia, no cotidiano da atividade 

docente dos professores supervisores do subprojeto de Geografia. Trata-se de um estudo 

de caso, onde utilizou-se da observação participante enquanto técnica e das entrevistas 

semiestruturadas enquanto instrumentos de investigação. As entrevistas foram realizadas 

com os três professores supervisores, um do município de Quixadá, lotado na EEEM 

                                                           
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE/Campus Quixadá; Coordenação de 
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Coronel Virgílio Távora, e dois em Quixeramobim nas EEF Agrícola Leorne Belém e 

EEEM Assis Bezerra. Os resultados evidenciam diversos aspectos, tanto positivos como 

negativos sobre a existência dos bolsistas sob responsabilidade dos professores 

supervisores. Por um lado, apontam-se que há algumas limitações na condução do 

Programa nas escolas; limitações quando se trata de melhor definição das atividades a 

serem realizadas; a distância entre as escolas para realizar um trabalho integrado; o 

ajuste de horário dos bolsistas ao horário dos transportes que os levam até as escolas; a 

diferenciação entre as ações que podem ser realizadas pelo Pibid das ações da 

Residência Pedagógica; e, o aumento da demanda de atividades o professor supervisor. 

Por outro, apontam-se que os benefícios que o PIBID proporciona às escolas estão 

relacionados à viabilização de uma educação com ênfase em atividades mais lúdicas, 

diferenciada e inovadoras que incentivam a participação e o envolvimento dos 

estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico e da autonomia dos 

alunos; a contribuição dos pibidianos na renovação das práticas pedagógicas; e, a 

parceria dos bolsistas com o professor supervisor na condução de atividades de algumas 

turmas. 

 

Palavras-chave: Pibid Geografia, Potencial, Limite, Professor Supervisor.  
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo trazer para o conhecimento o diagnóstico obtido 

pelos pibidianos realizado na escola Nossa Senhora das Graças, parceira do pibid e 

apresentar os eixos articuladores da temática a ser desenvolvida como proposta de 

atividade para o ano de 2019. A partir da aplicação do questionário, obteve-se como 

respostas algumas demandas que culminaram numa temática central denominada de 

Geografia Cultural. Desta temática central tem-se articulado algumas atividades a partir 

da cartografia cultural, tendo os mapas mentais como articuladores dessa discussão. 

Com o desenvolvimento desta proposta, pretende-se contribuir com o processo de ensino 

e aprendizagem, possibilitando o aprofundamento do conhecimento geográfico, a 

                                                           
1 Estudante de Graduação 3º semestre do curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal de 
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4 Pós-doutorado pela Universidade Federal de Goiás, professora da Universidade Federal de Pelotas e 
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valorização da diversidade cultural e do lugar, o sentimento de pertencimento e a 

percepção do querer aprender. 

 

Palavras-chave: identidade, lugar, espacialidade. 
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Resumo 

Nos últimos anos, a formação e a atuação docente vêm se destacando no cenário das 

políticas públicas educacionais articulando-se à ideia de que o professor exerce papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Diante deste contexto, 

foi criado, em 2007, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

que tem como objetivo incentivar e valorizar a formação de professores em nível superior 

para atuar na educação básica. O PIBID tem como pressuposto inserir os licenciandos 

(bolsistas de iniciação à docência) no cotidiano das escolas públicas desde o início da 

sua formação para que eles possam desenvolver, de forma colaborativa com os 

professores da educação básica em exercício (professores supervisores) e com os 

professores do ensino superior (coordenadores de área), estratégias didático-

metodológicas que ampliem, por um lado, a sua autonomia pedagógica, e por outro, 

proporcionem aos estudantes do ensino básico experiências de aprendizagem mais 

significativas. Considerada a importância e o reconhecido impacto desta política 

pública, o presente artigo tem como objetivo apresentar as experiências formativas 

possibilitadas pelo Subprojeto de Geografia do PIBID/PUC-Rio na formação inicial de 

professores, bem como as atividades desenvolvidas que contemplam as ações 

norteadoras do Programa. Os procedimentos metodológicos adotados envolvem: revisão 

bibliográfica; análise dos documentos oficiais que orientam a formação inicial de 

professores; análise do Projeto Institucional do PIBID/PUC-Rio; análise do Plano de 

Trabalho e dos Relatórios de Atividades semestrais do Subprojeto de Geografia, no 

período de 2012 a 2017; e a realização, transcrição e análise das entrevistas 

semiestruturadas com os bolsistas de iniciação à docência. Os resultados nos 

encaminham para observações relacionadas à reaproximação da universidade com a 

escola, promovendo a troca dos diferentes saberes que envolvem a formação e a prática 

docente, assim como no movimento de renovação das estratégias didático-pedagógicas 

no ensino da Geografia. Além de proporcionar aos estudantes da educação básica 

experiências de aprendizagem mais significativas, o PIBID Geografia/PUC-Rio 

intensificou o debate sobre os processos formativos, os saberes docentes e prática na 

geografia escolar, ampliando a produção e a publicação de pesquisas desenvolvidas a 

                                                           
1 Professora de Geografia na Secretaria Municipal de Ensino do Rio de Janeiro (SME-RJ). Mestra em 

Geografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pesquisadora no Núcleo 

de Estudos em Cidadania e Política no Ensino de Geografia (NECPEG) 



 

488 
 

partir das experiências formativas no espaço escolar. Acreditamos que o contexto de 

resultados apresentados por essa pesquisa possa contribuir no desenvolvimento de 

projetos futuros dedicadas à formação de professores de Geografia da PUC-Rio. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas; Formação inicial de professores; Ensino de 

Geografia.  
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Resumo 

Este texto realiza um piloto cartográfico ligado a pesquisa de Iniciação Científica “a 

distribuição e o impacto da atuação do estágio das licenciaturas da Unicamp na região 

metropolitana de Campinas”, com intuito de validação da metodologia. O texto realiza 

um ensaio sobre a análise da distribuição dos estagiários da disciplina de Estágio 

Supervisionado de Geografia II, ministrada no segundo semestre de 2018 na 

Universidade Estadual de Campinas. Há inúmeras tendências possíveis em uma 

distribuição dos estagiários em uma turma ou disciplina, podendo variar de um curso a 

outro ou de um período a outro, sendo assim, compreendê-las torna-se fundamental para 

entender as demandas e a partir disso realizar um planejamento curricular atendendo às 

demandas específicas. A sistematização dos dados e mapeamento dos estagiários 

realizados na presente pesquisa, permitirão a criação de um futuro banco de dados para 

realização de pesquisas comparativas futuras. 

 

Palavras-chave: Educação; Mapeamento; Estágio. 
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Resumo 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os efeitos do PIBID, enquanto política 

pública, para o arcabouço teórico-metodológico do ensino da Geografia, utilizando 

como parâmetro de análise os artigos presentes nos anais do Encontro Nacional de 

Prática de Ensino em Geografia (ENPEG). Essa pesquisa faz parte deum projeto 

“guarda-chuva” com o apoio do CNPq - Edital Universal - 2016/2019, que estende a 

análise as três últimas edições do ENPEG (2011, 2013 e 2017). Como aporte 

metodológico da pesquisa foi utilizada a pesquisa documental com análise de conteúdo, 

tendo como roteiro de coleta de dados uma ficha previamente organizada. Os resultados 

apresentados identificam a produção acadêmica relacionada ao PIBID; reconhecem as 

metodologias utilizadas no desenvolvimento das práticas; evidenciam as temáticas 

abordadas em projetos dos PIBID Geografia; identificam tendências didático-

pedagógicas para o ensino de Geografia; e mostram a articulação entre teoria e prática 

presentes nos relatos apresentados nos artigos. 

Palavras-chave: PIBID, Ensino de Geografia, Politicas Públicas. 
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Resumo 

No âmbito do contexto de escolas profissionalizantes, existe uma expressiva gama de 

questionamentos associados à modalidade que vem sendo inserida na rede de escolas 

públicas do estado do Ceará. Desse modo, é pertinente discussões acerca das 

metodologias utilizadas no ensino de Geografia. O presente trabalho discute a atuação 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Geografia da 

Universidade Estadual do Ceará- UECE na Escola Estadual de Educação Profissional 

Comendador Miguel Gurgel, localizada no bairro Messejana, em Fortaleza, Ceará. O 

PIBID atua como como um espaço de aprimoramento de metodologias no processo de 

ensino-aprendizagem, como inovações, experimentações e criatividades. É nele que as 

metodologias são criadas e modificadas. Diante da atuação dos pibidianos, bem como o 

convívio no ambiente escolar, destaca-se o uso do programa como um complemento 

essencial no ensino de Geografia, analisando como se dá a atuação do programa dentro 

da rotina escolar, assim como as atividades desenvolvidas pelos pibidianos. Para a 

realização deste trabalho, fez- se necessário a realização de rodas de conversas com 

estudantes da escola e participantes o programa, bem como os resultado dos projetos 

aplicados.  Observa-se que os estudantes da escola se mostram bastante atraídos pelo 

programa, ao passo que se interessam em participar das atividades ofertadas. O PIBID 

Geografia tem atuado como auxilio no processo de aprendizado dos educandos da. EEEP 

Miguel Gurgel, no sentido de mostrar a Geografia como uma disciplina mais atrativa, 

por meio dos projetos aplicados nas diferentes series do ensino médio. Uma escola 

profissionalizante exige uma carga horária bastante extensa aos estudantes nela 

inseridos. Desse modo, os educandos ficam sobre carregados com as diversas disciplinas 

incluídas no seu currículo escolar. A presença do PIBID é de fundamental importância 

para a aproximação da Universidade com a Escola, levando em consideração que os 

estudantes se direcionam ao mercado de trabalho, por meio do estagio no terceiro ano 

do ensino médio, por essa razão, a Universidade se torna um segundo plano. A relação 

dos pibidianos e estudantes da escola básica tem despertado maior interesse dos 

estudantes da escola básica pela Universidade. Desse modo, a partir de uma ação do 

PIBID Geografia- UECE, implantamos na escola o projeto ‘’Bora passar na UECE’’, 
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que consiste em um cursinho preparatório para o vestibular da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE). 

 

Palavras-chave: Ensino, Geografia, escola.   
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar as experiências do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) na Escola Municipal Alexina Lowndes 

- núcleo Geografia, da Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Angra dos Reis. 

O programa em Angra dos Reis tem como projeto transversal a realização de um atlas 

municipal escolar que, ao tempo deste trabalho, ainda está em fase de desenvolvimento. 

Para isso, levantamos temas a serem mapeados e ouvimos os alunos - que serão os 

próprios autores deste atlas - sobre quais mapas eles queriam e achariam interessantes 

para o município. O artigo apresenta algumas atividades que foram realizadas, como 

aplicação de questionário, exibição de vídeo, as atividades “O mapa que queremos” e 

“Mapa-Escola”. O trabalho busca, também, suscitar a reflexão sobre como as atividades 

foram idealizadas a partir de encontros entre os membros do PIBID, como ocorreram no 

espaço escolar e os desafios enfrentados no cotidiano escolar para o desenvolvimento do 

projeto. 

Palavras-chave: Cotidiano escolar; PIBID; Cartografia Escolar. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo relatar e analisar o processo de formação de professores 

e a produção e execução de atividades do projeto que media a inserção dos 

bolsistas/voluntários no contexto escolar do Núcleo Geografia do PIBID – 2018-2019 da 

UFF de Angra dos Reis. Esse projeto se desenhou a partir de uma demanda observada 

nas escolas por materiais cartográficos em escala local ou municipal. Daí surge a 

proposta de criação de um Atlas Escolar Municipal de Angra dos Reis, partindo de 

metodologias contextualizadas e participativas buscou-se integrar o papel da 

universidade e dos cursos de formação de professores com a demanda das escolas 

públicas, elaborando mapeamentos coletivos e colaborativos que integram conteúdos 

abordados em sala de aula com a produção, uso e leitura de mapas. Para isso, temos 

desenvolvido atividades de formação e de elaboração de materiais cartográficos de 

representação do cotidiano vivido pelos alunos das escolas atendidas pelo PIBID em 

Angra dos Reis. 
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Resumo 

O objetivo do presente artigo é analisar o papel do PIBID na formação dos docentes de 

Geografia, pela atuação dos professores supervisores, considerando a práxis do PIBID 

e a sua influência nas práticas curriculares e na construção dos saberes docentes. O 

objeto é o Subprojeto de Geografia do PIBID da Faculdade de Formação de Professores 

da UERJ. Para tal análise, foi considerada a avaliação oficial, criada em 2014 e 

publicada em setembro do mesmo ano pela a Fundação Carlos Chagas; as publicações 

no ENPEG - Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia – dos anos de 2011, 

2013 e 2017 e a análise dos questionários dos professores supervisores que participaram 

do PIBID da UERJ-FFP. No atual cenário de contradição e grande desigualdade social, 

o PIBID vem se colocando como resistência e recognição da formação de professores. O 

programa, com poucos anos de existência, vem sendo colocado pela CAPES como uma 

política pública de alto impacto na qualidade da formação docente. É preciso, portanto, 

levantar algumas questões que ajudem a pensar nos limites e possibilidades do programa 

bem como de materialização de propostas e projetos pedagógicos na perspectiva da 

construção crítica do conhecimento. Optou-se pela metodologia de estudo de caso 

coletivo em que teoria e prática em total sinergia, produzem uma a outra, a partir das 

questões teórico-metodológicas. Nessa perspectiva, este artigo apresenta o resultado da 

dissertação de mestrado que se orientou em apresentar a proposta do programa e 

analisar a concepção de formação de professores defendida pelo PIBID da UERJ- FFP. 

Além disso, investiga os impactos do PIBID da UERJ-FFP nas práticas curriculares pelo 

olhar dos professores supervisores. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta a criação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), no âmbito das políticas públicas educacionais brasileiras, 

evidenciando neste trabalho a contribuição do programa para a formação de professores 

e em destaque, professores de Geografia em sua formação inicial. Este trabalho objetiva-

se ainda compartilhar as experiências construídas a partir do subprojeto/PIBID- 

Geografia “Metendo as mãos nas estratégias de ensino de Geografia” vinculado ao curso 

de Geografia da Universidade Federal de Goiás- Regional Catalão. Os principais 

procedimentos metodológicos consistiram na pesquisa documental e bibliográfica, além 

de visitas in loco no qual ocorreram nas turmas de 6º ano, das escolas: Instituto de 

Educação Matilde Margon Vaz em (2015) e Colégio Estadual Maria das Dores Campos 

(2017), ambas instituições de ensino, situadas na cidade de Catalão-GO. Os resultados 

obtidos mostram que o PIBID tem contribuído para preencher as lacunas identificadas 

no âmbito escolar além do mais criando uma aproximação entre a universidade e as 

escolas propiciando a construção de estratégias para o ensino aprendizagem dos alunos.  
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