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SOBRE O LIVRO
Geografia e Ensino é uma organização decorrente
da produção de professores que nos últimos tempos têm
enveredado pela problemática que afeta as diferentes faces
de um mesmo rosto: o ensino de geografia. Nele o leitor pode
encontrar reflexões sobre eixos estruturantes para o ensino das
ciências humanas, a história da geografia escolar, a cartografia
no ensino básico, o conteúdo no livro didático, experiências
do PIBID e do ensino de geografia a distância. Nesse ebook,
navegar pela pluralidade de temáticas instiga o leitor a recriar
suas trajetórias, interpretações e práticas, a partir das questões
pontuadas pelos autores.
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PREFÁCIO
Geografia e Ensino, as faces de uma mesma moeda?
Quando navegamos pelas trajetórias da Geografia podemos
reconhecer o contato desses dois termos, compondo uma fisio
nomia matizada por diversos elementos, estratégias, caminhos
e desvios. Aqui o leitor encontrará a unidade na diversidade dos
temas, fazendo o diálogo entre esses dois campos se configurar
em uma combinação aberta a interpretação do leitor e uma
janela para a recriação.
Geografia e Ensino, por onde navegar? Nesse “périplo”
as rotas estão dadas pelos eixos estruturantes de ciências
humanas, considerando reflexões e proposições do trabalho
realizado nos anos iniciais do ensino fundamental brasileiro.
Assim como é possível pensar na história da geografia escolar
no Brasil, refletindo a partir de diversos fragmentos discursivos,
de diferentes épocas, inscritos na literatura ficcional e não
ficcional brasileira, nas quais se mencionam vivências e práticas
do ensinar geografia. Dessa forma, pensar na cartografia como
possibilidades metodológicas para o ensino de geografia na
educação básica; nos conteúdos explorados nos livros didáticos;
nas experiências de programas como o PIBID que trazem luz às
contribuições para a formação discente; no ensino de geografia,
visto a partir da tríade conectiva tecnologias/território/sujeito,
favorecendo a mediação do processo de ensino-aprendizagem
e a da capilaridade do ensino de geografia a distância.
Ensino e Geografia, temáticas em dispersão? Hoje, mais
do que nunca, escolher diante de um vasto campo de possibi
lidades aquilo que satisfaça a busca diuturna por saber mais,
constitui-se um o desafio no caminho do leitor. O profissional
tem que buscar em diferentes fontes a seiva para alimentar

a sua ação. Estar disperso, navegar por diferentes textos,
sites pode ser um exercício vantajoso, mas também pode ser
dissipador de tempo. Por esse motivo, esse ebook traz para
o seu interior a variação temática, proporcionando ao leitor
uma dispersão por dentro da obra ou um convite à dispersão
por outros meios. Por isso, o livro abarca não um tema, mas
um campo de ideias que pode levar o leitor a encontrar, no
mesmo lugar, elementos para satisfazer o seu desejo de ter nas
mãos diferentes perspectivas. Claro que em tudo há riscos.
Aqui, também, eles existem. A todos uma leitura prazerosa
e arriscada.

As organizadoras
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Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIBID – foi criado em 2007 pelo Ministério da Educação,
em consonância com o Edital MEC/CAPES/FNDE Nº 1/2007, sendo
gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES, vinculado à Diretoria de Educação
Básica Presencial submetido à Secretaria de Ensino Superior
– SESu e financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, o FNDE.
Seu principal objetivo é o de incentivar a formação
de professores a partir da inserção dos bolsistas nas escolas
de atuação, ainda no período do curso de licenciatura.
Além disso, busca o aprimoramento da qualidade da educação
básica das escolas públicas brasileiras e a valorização
da profissão docente.
1
Prof. Dr. do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação
e Pesquisa em Geografia – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes/
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: adrianotroleis@gmail.com
2
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Desde sua criação, o PIBID tem desempenhado um papel
preponderante na formação de professores, ao passo
que enquanto estimula os licenciandos a continuarem na
carreira docente, desperta um novo olhar dos alunos da escola
conveniada, sobre a ciência geográfica.
Conforme o Relatório de Gestão da DEB, em 2012, o PIBID
estava vinculado a 195 instituições de ensino superior em todo
o Brasil, sendo uma delas a UFRN, campus central Natal, na qual
insere 17 licenciaturas, estando incluída a Licenciatura Plena
em Geografia.
Denominado Subprojeto PIBID Geografia: Território
e Cidadania, o projeto foi contemplado no edital CAPES
02/2009 e atua hoje em quatro escolas da rede estadual de
ensino em Natal. Atualmente, o projeto contempla 45 bolsas
de iniciação à docência, 5 professores das escolas conve
niadas ao PIBID Geografia que atuam como supervisores
e 4 coordenadores de área sendo 3 do Departamento de
Geografia do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e 1 do
Departamento de Práticas Educacionais e Currículos do Centro
de Educação da UFRN.
Assim, o presente texto apresenta o resultado de uma
análise de autoavaliação realizada pelos bolsistas e professores
supervisores do PIBID Geografia Natal, em que pontuam dife
rentes eixos de abordagem, tais como: as principais dificuldades
na sua atuação docente, os aprendizados adquiridos durante
sua permanência no programa, bem como as contribuições
dadas pelo PIBID à sua formação profissional e acadêmica.
Inicialmente, discutiremos o papel do PIBID Geografia
enquanto programa de formação docente e continuada, consi
derando o histórico da formação docente e o ensino superior
em Geografia no Brasil. Em seguida, traçaremos considerações
Adriano Lima Troleis
Elisabeth Cristina Dantas de Araújo

10

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID GEOGRAFIA DA
UFRN NA FORMAÇÃO DOCENTE

acerca do papel do professor supervisor na dinâmica do PIBID
Geografia UFRN, destacando as contribuições do programa
em sua formação continuada, a partir de seus relatos descritos
na autoavaliação. Posteriormente, abordaremos as dificuldades
de aprendizagem relatadas pelos bolsistas. Referente ao ensino
de cartografia, faremos uma breve análise sobre as contri
buições do PIBID Geografia UFRN no equacionamento dessas
dificuldades, assim como no dos aprendizados oportunizados
pelo programa aos agentes envolvidos.
Espera-se que este texto auxilie professores e licen
ciandos em Geografia a perceberem as mudanças ocasionadas
pelo PIBID na formação profissional e acadêmica de docentes
e estudantes e sirva como suporte para diálogos, novas análises,
reflexões e ressignificações de suas práticas pedagógicas.

Formação Docente e Ensino Superior no Brasil
De acordo com Cacete (2004), o ensino superior no Brasil
ampliou-se a partir do estabelecimento da universidade
enquanto instituição responsável pela formação de profissio
nais, bem como pela expansão das universidades privadas,
especialmente pela criação das licenciaturas curtas poliva
lentes, durante os anos 1960.
Para Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), a criação das
licenciaturas curtas, em conformidade com a Lei de Diretrizes
e Bases 5.692/71, somada a esse movimento de expansão
do ensino superior, foi a grande responsável pelo aumento
da formação de professores voltados para a educação básica.
Ainda de acordo com a autora, a ciência geográfica
teve, durante mais de 30 anos, docentes que foram formados
Adriano Lima Troleis
Elisabeth Cristina Dantas de Araújo
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em instituições privadas, nas quais cursavam uma licenciatura
polivalente em Estudos Sociais (disciplina criada em conjunto
com a LDB/71) e mais dois anos de Geografia, mesmo assim
esses cursos não tinham a qualidade desejada, e são até hoje
tidos como cursos inacabados e insuficientes.
Nessa época, existiam dois grandes problemas envol
vendo a formação docente e a atuação da Geografia dentro
da escola, o que causou um momento de crise. O primeiro
problema diz respeito à falta de preparação adequada dos
professores para ministrarem a disciplina, tendo em vista
sua formação deficiente advinda das licenciaturas curtas em
instituições privadas, que não detinham reconhecimento
em termos qualitativos. De acordo com Pontuschka (2009, p. 90):
Grande parte dos professores que ministravam aulas no
ensino básico são formados em cursos de licenciatura nas
instituições privadas. É fato reconhecido a baixa qualidade
desses cursos, tendo em vista que, na maioria dessas institui
ções, a organização curricular seguiu, durante anos, o modelo
de “pequenas” licenciaturas.

Sobre as licenciaturas curtas, Nérici (1957, p. 216), em
artigo publicado originalmente no Jornal Correio da Manhã
do Rio de Janeiro, aponta que “[...] até bem pouco tempo
exigia-se do candidato ao magistério secundário que conhe
cesse a disciplina a lecionar e nada mais. Não se exigia a mínima
preparação didática”. A esse respeito, Nascimento (2012, p. 341)
afirma que:
Os professores eram selecionados nas mais diferentes áreas
do conhecimento, Direito, Medicina e outras disciplinas
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de cunho liberal. Ao mesmo tempo em que surgiram grandes
mestres, autodidatas, em sua maioria, outros não tão capazes
eram responsáveis por ministrar a História, Ciências
e Matemática, dentre outras, para as gerações futuras [...]
A perspectiva era a do mínimo por menos, isto é, o mínimo
de qualificação necessária ao exercício da atividade docente
pelo menor custo e tempo possíveis. Nesta perspectiva mais
valeria uma formação aligeirada do que formação alguma.

Um segundo problema e esse, talvez tenha sido o estopim
da crise da geografia escolar, foi a retirada da disciplina do
currículo, provocado pela ampla repressão do período da
ditadura militar e sua substituição pela disciplina de Estudos
Sociais, já mencionada no corpo desse texto, a partir da LDB/71
(STRAFORINI, 2008).
Na década de 1980, com a mudança no modelo produtivo
e a reestruturação da economia pautada em ideias neolibe
rais, as universidades, especialmente as privadas, passaram
a substituir os cursos de licenciatura por outros considerados
mais lucrativos, reduzindo assim o número de alunos formados
para atuar como professores, além de diminuir a reputação
da profissão, ao passo que nesse período a mudança no perfil do
mercado foi responsável pela reordenação da escala de prestígio
das profissões (CACETE, 2004).
Mediante esse quadro, as licenciaturas (especialmente
a de Geografia) perderam espaço frente aos cursos de mais
rentabilidade, como direito, engenharia e medicina, haja vista
que os professores cumpriam uma longa jornada de trabalho
diariamente, às vezes em duas ou três escolas, sob precárias
condições trabalhistas; um grande quantitativo de alunos
por sala de aula; e salários insuficientes. “Os salários não
Adriano Lima Troleis
Elisabeth Cristina Dantas de Araújo

13

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID GEOGRAFIA DA
UFRN NA FORMAÇÃO DOCENTE

condiziam com a necessidade de sobrevivência do professor
e de sua contínua atualização para o exercício consciente
da docência” (PONTUSCHKA, 2009, p. 67).
A partir da década de 1990, o cenário educacional
passou por inúmeras transformações em sua composição,
que partiram desde a reestruturação dos currículos escolares
até a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistérios – o FUNDEF
– instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de
1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro
do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997.
Junto a essas mudanças, vieram as reformas educa
cionais resultantes da Conferência Mundial Sobre Educação
para Todos, realizada em Jomtiem, em março de 1990, e todas
elas destacavam o eixo da formação de professores, essencial
para os países que desejassem reduzir as suas desigualdades
sociais. Por esse motivo, a formação de professores passou a ter
evidência no contexto da elaboração de uma série de docu
mentos oficiais, leis, decretos, planos e resoluções, “embasados
pelas recomendações de organismos multilaterais internacio
nais e regionais, dentre os quais destacamos: Banco Mundial,
UNESCO, UNICEF, CEPAL e PNUD” (TEIXEIRA, 2009, p. 2).
Nesses documentos, é possível compreender a impor
tância que a formação de professores assume, fruto da
preocupação dos organismos multilaterais em propor uma
renovação no quadro da iniciação docente com vista a responder
ao novo cenário mundial estabelecido a partir das reformas
neoliberais. “Nesse contexto, a formação docente assume uma
importância estratégica para a efetiva implementação das
políticas educacionais” Moraes (2003 apud TEIXEIRA, 2009, p. 2).

Adriano Lima Troleis
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Contudo, foi nos anos 2000 que as políticas de educação
de formação de professores passaram a se efetivar com
a criação de programas de incentivo e valorização à formação
e à carreira docentes, como o Programa Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica – PARFOR e o Programa
de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de
Educadores – PROLife.
Nesse sentido, no ano de 2007, ocorreu a criação da
Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB),
quando a Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, conferiu à Capes
as atribuições de induzir e fomentar a formação inicial
e continuada de profissionais da educação básica e estimular
a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades
de ensino (CAPES, 2012, p. 4).

No mesmo ano, é lançado o primeiro edital do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que surge
com o objetivo de contribuir com a formação de professores
para atuar na rede básica de educação pública e, consequente
mente, elevar seus índices educacionais.
O PIBID, assim como os demais programas de incentivo
à formação docente, tem um papel de grande relevância para
a construção da identidade docente, porém, contrariamente
aos programas que buscam professores que já atuam em sala
de aula, o PIBID objetiva qualificar alunos que ainda estão
na licenciatura, inserindo-os no ambiente escolar para que
desenvolvam práticas pedagógicas aplicadas ao ensino de cada
ciência mesmo antes dos estágios curriculares obrigatórios.
Para tal inserção, os bolsistas do programa têm
o suporte de uma equipe formada pelo coordenador de área
Adriano Lima Troleis
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e professores supervisores que atuam nas escolas conveniadas
ao programa. Como ponto de partida, os alunos realizam trocas
de experiências docentes com os supervisores, constroem
e aplicam recursos didáticos de diferentes temas pertinentes
a sua ciência além de produzirem textos relativos a sua
formação no programa. No caso do professor supervisor, o PIBID
tem contribuído de forma significativa para sua formação conti
nuada a partir de ações que envolvem planejamentos, leituras
e produção textual, participação em oficinas temáticas e em
eventos, além de colocá-lo em contato direto no acompanha
mento dos alunos em formação.

Atuação do professor supervisor e a
importância do PIBID para sua formação
A estrutura do PIBID Geografia UFRN envolve coorde
nadores de área, professores supervisores, alunos bolsistas
e quatro escolas da rede básica pública do município de Natal.
Um dos agentes de grande relevância é o professor supervisor,
sendo ele o profissional que acompanha mais de perto a atuação
e o desenvolvimento do aluno bolsista enquanto futuro docente
na escola, além de ajudá-lo também na universidade, tendo
em vista a parceria realizada no momento da elaboração, da
organização e da apresentação dos planejamentos semestrais
e na construção dos objetos pedagógicos a ser utilizados em
sala de aula.
Para que essas ações se consolidem, o envolvimento
do professor supervisor é essencial, contribuindo na
construção da identidade profissional do aluno bolsista no
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que diz respeito ao seu planejamento, à reflexão, à análise
e à ressignificação da prática.
De acordo com Batista, Castro e Melo (2012, p. 2),
o supervisor:
Tem como missão dar as diretrizes necessárias para o melhor
aproveitamento dos graduandos, orientando, monitorando,
assessorando, acompanhando e analisando sistematicamente
todo o processo relacionado à prática pedagógica realizada no
cotidiano da escola e ainda, fazendo a ponte entre o contexto
escolar e universitário vivenciado pelos licenciandos.

Nesse sentido, o papel do supervisor ultrapassa os limites
da escola e permite auxiliar no desenvolvimento acadêmico dos
licenciandos, contribuindo para uma formação mais qualitativa
e proveitosa.
Entretanto, a função do professor supervisor não se limita
ao espaço da sala de aula, pois cabe a ele também: planejar
as ações em conjunto com os bolsistas e os demais agentes
do PIBID; respeitar as datas programadas no cronograma de
trabalho do subprojeto; incentivar a participação dos bolsistas
em ações que envolvem atividades didáticas e pedagógicas
para que elas sejam desempenhadas conforme o planejamento
do subprojeto; tornar pública para a comunidade escolar
a atuação e a colaboração do PIBID nas atividades escolares;
além de participar dos eventos que promovam a mediação entre
a escola e a universidade, de modo a ficar mais próximo do
universo acadêmico.
Quando iniciado em 2009, o PIBID Geografia UFRN
contava com dois professores supervisores que lecionavam
na Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti.
Adriano Lima Troleis
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Atualmente, o programa possui cinco supervisores, sendo um
deles ex-bolsista do PIBID Geografia UFRN, estando distribuídos
em 4 escolas da rede estadual do município de Natal, sendo
elas: Escola Estadual Jerônimo Gueiros, Escola Estadual Imperial
Marinheiro, Escola Estadual Mascarenhas Homem e Escola
Estadual Floriano Cavalcanti.
Para além das atividades básicas que cabem ao professor
supervisor, é importante destacar as contribuições que
o programa traz à sua formação continuada, por meio das
ações de planejamento, planos de aula e oficinas pedagógicas
oferecidas; leitura de textos de ensino e da ciência geográ
fica, contato com novas teorias, pontos de vista e autores de
ambas as áreas; realização de autoavaliação da prática escolar,
avaliação da docência dos bolsistas do PIBID; participação em
eventos na universidade que têm como eixo central a discussão
sobre o ensino de Geografia e, ainda nesse viés, a oportunidade
de produzir artigos a ser publicados – satisfazendo a defesa
do professor – pesquisador – de forma que aproxima o docente
do ambiente acadêmico.
Adiante destacaremos alguns depoimentos dos super
visores do PIBID Geografia UFRN, que comentam sobre
a importância do programa para sua formação a partir das
atividades desenvolvidas.

Supervisor 1 – Escola Estadual Desembargador
Floriano Cavalcanti (FLOCA)
Ao iniciar as atividades em sala de aula, foi que pude
perceber de fato a oportunidade de crescimento profissional
que o PIBID havia me proporcionado, pois apesar de estar
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atuando na educação pública há oito anos e ter concluído
uma pós-graduação em nível de mestrado, em nenhum desses
anos de atividade como docente foi oferecido algum curso
de formação pelo Estado. Com a minha entrada no projeto,
tive a oportunidade de retornar à universidade e reciclar
meus conhecimentos por meio dos encontros e da troca de
experiências com o grupo do PIBID-Geografia. O planejamento
das atividades e a possibilidade de inovação nas práticas peda
gógicas refletiram diretamente na qualidade do meu trabalho
e no aumento de interesse dos alunos em sala de aula.

Supervisor 2 – Escola Estadual Imperial Marinheiro
O convívio com os bolsistas nos mostra que as pessoas
quando são incentivadas, bem orientadas e com disponibilidade
de recursos têm uma produção primorosa. O programa me
possibilitou poder contribuir com quem está iniciando a vida
no mundo da educação, saindo do lado de ficar sentado em sala
de aula para atuar como professor. Fico feliz de ver quando os
bolsistas se identificam com a sala de aula ou ao vê-los vibrando
com um resultado satisfatório. Outro aspecto de destaque
refere-se à convivência com os colegas professores de outras
escolas, que nos traz uma riqueza de experiências muito
grande, mas o grande legado do PIBID na minha vida profis
sional é o convívio com o meio acadêmico. Apesar de, nesse
tempo de participação no PIBID, não ter avançado muito em
termos de produção acadêmica, estar participando desse meio,
isso me traz a sensação de que é possível ir além da atuação
em sala de aula. A participação nos Encontros Estaduais de
Geografia (EGEORNs), no salão do PIBID, no Encontro Nacional
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das Licenciaturas (ENALIC) tem enriquecido bastante a minha
formação continuada.

Supervisor 3 – Escola Estadual Jerônimo Gueiros
(Ex-bolsista do PIBID Geografia UFRN)
São enormes as contribuições que o projeto tem dado
à minha formação. No PIBID sou constantemente instigado
a pensar e repensar minha prática docente. Semanalmente
temos reuniões que abordam temas diversos, tais como:
planejamento das atividades na escola, práticas inovadoras
de ensino, oficinas etc. Esses encontros são extremamente
ricos, pois trazem novas metodologias e abordagens de ensino.
Os professores coordenadores também se esforçam em tentar
incorporar os conhecimentos acadêmicos da Ciência Geográfica
às práticas que ocorrem na escola, dessa forma, integrando
os diferentes níveis do saber.
Nesse quesito, destaco também o constante incentivo
à produção de artigos científicos que o projeto nos oferece,
subsidiando as passagens e estadia nos mais diversos congressos
e eventos que ocorrem no estado, em outras regiões brasileiras
e até fora do país.
Outra importante contribuição do projeto está ligada
à formação continuada dos professores da rede pública
de educação. O dia a dia da maioria desses professores é extre
mamente atarefado, às vezes em dois ou até em três turnos,
fato que inviabiliza a autocrítica de suas práticas didáticas em
sala de aula. Por sua vez, o PIBID proporciona aos professores
um momento de planejamento junto aos bolsistas de graduação
que vão atuar na escola. Nesse exercício, os professores relatam
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suas experiências, tiram dúvidas e repensam suas práticas
de ensino. Não foram poucas as vezes que ouvi colegas relatando
que as reuniões semanais do PIBID eram a única oportunidade
que eles tinham de analisar suas práticas docentes.

Supervisor 4 – Escola Estadual
Mascarenhas Homem
A participação no PIBID tem sido de suma importância
para o meu desenvolvimento profissional, uma vez que permitiu
uma nova aproximação com o espaço acadêmico, o conheci
mento de novas técnicas e dinâmicas de aulas, a utilização
de inúmeros recursos didáticos que estão influenciando
diretamente na melhoria da minha prática enquanto docente.
Além disso, o programa tem me propiciado a participação em
eventos e congressos, com apresentação de trabalhos e trocas
de experiências que enriquecem significativamente o meu
currículo e a minha formação.

Supervisor 5 – Escola Estadual
Mascarenhas Homem
O PIBID tem contribuído bastante na minha formação
profissional, muitas vezes, tirando-me de uma zona de conforto
e me fazendo enfrentar algumas dificuldades. O PIBID também
contribuiu para instigar uma reflexão da minha prática
docente, contribuiu para ampliar os estudos sobre a ciência
geográfica, para modificar algumas práticas em sala de aula.

Adriano Lima Troleis
Elisabeth Cristina Dantas de Araújo

21

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID GEOGRAFIA DA
UFRN NA FORMAÇÃO DOCENTE

Hoje procuro sempre que possível sair da rotina do dia a dia,
motivando cada vez mais os alunos.
O programa me possibilitou participar de eventos relacio
nados à Geografia que há muito tempo não participava, de ter
contato com temas diversos, distantes daqueles presentes
no meu cotidiano. Levou-me a procurar um tempo para estudar
e ler visando melhorar minha atuação como supervisora.
Queria poder dedicar mais tempo ao programa, mas estou
fazendo o que posso e da melhor forma possível.
Destaco que o papel do professor supervisor dentro
do PIBID não se efetiva somente no momento da assistência
aos alunos bolsistas mas também quando o professor vê no
programa a oportunidade de aprimorar sua prática e, conse
quentemente, fornecer subsídios para que os licenciandos
tenham capacidade de ir para a sala de aula com segurança,
domínio do conteúdo e dos recursos que serão utilizados.
Por esse motivo, teoria e prática precisam caminhar
juntas durante todo o período de formação, de maneira que
o licenciando não seja prejudicado pela falta de uma ou de
outra, e que isso reflita em sua docência.

A teoria na prática: dificuldades de aprendizado
em cartografia e seu reflexo na prática escolar
O curso de licenciatura em Geografia oferecido pelo
Departamento de Geografia da UFRN existe há cerca de 50 anos.
Nesse período, inúmeros professores foram formados e atuam
ou estão se preparando para atuar como docentes nas mais
diversas escolas da rede pública ou privada.
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Durante o período de graduação, os alunos se deparam
com uma grande quantidade de disciplinas que futuramente
serão abordadas em sala de aula. Tais disciplinas compreendem
vários componentes curriculares. Alguns desses componentes
apresentam mais complexidade tanto na hora de serem traba
lhados junto aos alunos na universidade como na educação
básica. Dessa forma, são muitos os professores, outrora alunos
da licenciatura, que apresentam dificuldades de aprendizagem
quanto à determinados componentes curriculares, especial
mente aqueles relacionados à cartografia.
Em análise, as autoavaliações respondidas pelos bolsistas
do PIBID Geografia, no eixo referente às principais dificuldades
durante a formação, os conteúdos relacionados à cartografia
aparecem como sendo um obstáculo a ser superado, tendo
em vista que para os bolsistas esse é o tema mais difícil de ser
aprendido na academia e executado na prática escolar.
Embora não se tenha precisamente informações que
comprovem os motivos que levam os alunos a terem dificuldade
na aprendizagem cartográfica, alguns autores tentam explicar
essas razões relacionando-as a uma possível fragilidade na base
matemática desde a educação básica, dificultando a percepção
do aluno quanto à necessidade e à utilidade da cartografia em
seu cotidiano para ações básicas como a localização.
Pereira e Oliveira (2012) apontam que a dificuldade
pode estar relacionada à necessidade do uso da matemática
para a resolução dos problemas de cartografia. Sampaio (2006)
corrobora com essa noção ao realizar uma pesquisa específica
para esse fim, e descobre que o medo da matemática foi o prin
cipal fator desmotivador para a aprendizagem da cartografia,
o que refletiu diretamente no aprendizado dos alunos da
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educação básica, especialmente no 6º ano, nível em que essa
temática é abordada.
A esse respeito, Oliveira (2003) completa que:
Deficiências na formação dos professores, como as dificul
dades com cálculos matemáticos e raciocínio lógico, a falta
de disciplinas específicas ou a inexistência de atividades
práticas, em geral, desembocam em abordagens incompletas
ou omissas no que se refere à relação entre Cartografia
e Geografia (OLIVEIRA, 2003, p. 128).

Ademais, boa parte dos conteúdos intrínsecos à carto
grafia necessita do uso da matemática: fusos horários, escala
e coordenadas geográficas são exemplos. Por esse motivo,
é imprescindível que as noções básicas para calcular pequenas
operações sejam aprendidas pelo licenciando em formação
de forma que ele possa também explicar ao seu aluno na escola
de maneira satisfatória.
Sobre a necessidade da matemática na aprendizagem
de determinados conteúdos da cartografia, Rocha (2004, p. 72)
esclarece:
Desde a origem da Cartografia, a Matemática sempre consti
tuiu a base para a formulação e construção do conteúdo desse
campo de conhecimento científico e de representação gráfica
da superfície terrestre e dos objetos geográficos construídos
pelo homem ao longo de sua história.

A noção errônea dada à cartografia tem início quando
limitamos essa temática à chamada Geografia Física, e nesse
sentido impomos barreiras teóricas e práticas esquecendo
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que a cartografia representa uma linguagem, e que como
linguagem pode ser utilizada em diversas áreas da Geografia
(OLIVEIRA, 2010).
A leitura de mapas, a construção de croquis, a noção de
localização espacial, pontos cardeais, são temas abordados pela
cartografia e que, no entanto, não necessitam de cálculos mate
máticos para serem executados. Contudo, é possível encontrar
professores que não ministram os conteúdos cartográficos por
insegurança. Para Oliveira (2003, p. 103), “a cartografia ensinada
nas escolas torna-se uma construção particular da cultura
escolar e que muitas vezes está distante dos avanços da ciência
de referência, no caso a Geografia”.
Por esses motivos, o complexo ensino e aprendizado da
cartografia tende a compor um ciclo vicioso, em que os gradu
andos não aprendem os conteúdos, por sua vez, não conseguem
fazer com que seus alunos da rede básica também aprendam.
Se porventura esses alunos chegarem a cursar Geografia
ou outro curso relacionado à área cartográfica, é provável que
acentuem suas dificuldades oriundas da escola básica.
Em contrapartida, há logicamente casos em que profes
sores trabalham muito bem com a temática, tornando-a atrativa
e menos complexa a partir da construção de recursos didáticos,
facilitando a mediação entre os alunos e o conteúdo. Nesse caso,
o ciclo outrora mencionado sofre uma quebra positiva.
Além disso, o ensino da cartografia por meio de oficinas
vem ocorrendo dentro do atual projeto do PIBID Geografia,
em que a prática proporcionada aos bolsistas ter refletido
no seu aprendizado e, consequentemente, na sua prática em
sala de aula. A esse respeito, em muitos depoimentos cole
tados nas autoavaliações, é possível perceber que os bolsistas
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têm respondido de maneira positiva às intervenções práticas,
já que diminuem suas carências cognitivas.
Seguem alguns depoimentos que refletem as dificuldades
e os resultados das oficinas de cartografia no cotidiano dos
atuais bolsistas do PIBID Geografia UFRN:
As oficinas de cartografia, a meu ver, são de grande impor
tância uma vez que o tema é de difícil compreensão por
parte dos alunos. Nesse sentido, a aplicação de atividades
práticas e ilustrativas colaboram na compreensão do assunto.
(Bolsista PIBID 1)
É recorrente nas aulas de Geografia os professores demons
trarem ter sempre a mesma dificuldade com os assuntos
relacionados à cartografia. As oficinas de cartografia têm
contribuído tanto para inovar em ideias quanto para ser um
ponto de apoio para eventuais dúvidas. (Bolsista PIBID 2)
Eu tenho muita insegurança em trabalhar com o tema
cartografia – sempre tive dificuldade com a disciplina, mas
encarei como um desafio a ser superado. Nesse último ano
no PIBID aproveitei ao máximo os trabalhos e orientações
propostos nas oficinas de cartografia ministradas pelo
professor da área. Finalizo o ano com várias etapas vencidas
e hoje vejo a cartografia com mais simpatia. (Bolsista PIBID 3)
Só em pensar em trabalhar com a cartografia me atormen
tava. A partir dos planejamentos apresentados e das oficinas
realizadas pelo PIBID é que consegui superar as dificuldades.
(Bolsista PIBID 4)
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Assim, a partir da ação “Oficinas Cartográficas”,
desenvolvida no PIBID Geografia da UFRN, os bolsistas estão
tendo a possibilidade de trabalhar com componentes curri
culares geográficos complexos e de superar dificuldades de
aprendizagem por meio da construção de recursos didáticos
cartográficos. Tal resultado tem se refletido na prática escolar
dos bolsistas e no processo de aprendizagem dos alunos
da educação básica. De acordo com Sampaio (2010, p. 111):
Deve ser entendido que, em princípio, qualquer docente
tem condições de ministrar qualquer matéria sobre o curso
que se formou, estudando e pesquisando os assuntos de
uma disciplina que irá ministrar. Mas deve ser entendido,
igualmente, que quando se qualifica melhor para uma
determinada disciplina, fica muito mais fácil entendê-la,
transmiti-la e ter condições de retirar qualquer dúvida de
alunos sobre o conteúdo a ser ensinado.

Na educação de uma forma geral, essa premissa é rele
vante tendo em vista que um dos primeiros passos para alcançar
melhores resultados em determinada área é a afinidade esta
belecida entre o estudante e o conteúdo estudado, permitindo
que o aluno compreenda o que é mediado pelo professor.
Nesse caso, a afinidade cognitiva ajuda-o em sua difícil tarefa
de mediar o conhecimento para seus alunos, já que eles esperam
que o profissional tenha domínio sobre todos os assuntos desde
os mais simples até os mais complexos.
Nessa perspectiva, o PIBID proporciona aos seus
componentes, especialmente ao aluno bolsista, a releitura de
sua prática de modo que as lacunas existentes sejam dissol
vidas. Para tanto, o programa adota estratégias didáticas
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que vão desde a leitura de textos pedagógicos e geográficos,
construção de objetos didático-pedagógicos até a participação
em eventos e oficinas, sendo estas últimas específicas para
sanar dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem,
mencionado como obstáculo, nos relatos anteriores a partir
da construção física de recursos pedagógicos.
Dessa forma, o PIBID tem como principal pilar estabelecer
uma conexão entre teoria e prática como forma de capacitar
o licenciando para que reflita dentro do processo de aprendi
zagem acadêmica e possa aprimorar sua prática profissional.

Contribuições do PIBID na formação discente
O PIBID, criado em 2007 pela CAPES, constitui-se em um
dos principais programas de formação docente atualmente
e põe como principal objetivo o incentivo à docência e a valo
rização da profissão docente a partir da inserção dos alunos
da licenciatura no ambiente escolar para que o licenciando
tenha contato com a realidade da escola antes mesmo do
estágio supervisionado, que, muitas vezes, ocorre da metade
para o final do curso.
Pensar num programa de formação docente exige refletir
sobre diversas ações que não estão limitadas somente ao espaço
escolar, mas que vão muito além dos espaços físicos onde
ocorrem as mediações. Conforme aponta Soczek (2011, p. 2):
Para o aluno, muitas vezes, a Escola – compreendida como
espaço de construção do conhecimento – sofre uma redução
fenomenológica a um método expresso num livro didático;
à resolução “exaustiva” de exercícios cujo objetivo não
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lhe é claro ou significativo; uma fragmentação disciplinar
num mundo onde as “conexões” são importantes, enfim,
um distanciamento e mesmo desconexão entre teoria
e prática dentre muitas outras questões problemáticas que
é possível apontar.

Por esse motivo, o PIBID consiste em uma oportunidade
de ressignificação do uso do espaço escolar, tendo em vista
que simples mudanças metodológicas provocam conside
ráveis movimentações na escola já que os alunos sentem-se
motivados a permanecer na instituição e a realizar atividades
práticas até então não desenvolvidas. Nessa direção, a cons
trução de jogos e a aplicação de instrumentos pedagógicos
são dois exemplos de ações realizadas pelo PIBID Geografia
nas escolas conveniadas.
Nos relatos escritos pelos bolsistas, é perceptível o valor
dado ao programa como instrumento motivador e transfor
mador da prática docente, pois eles inevitavelmente comparam
a Geografia que aprenderam na escola, no Ensino Médio, poucos
anos atrás, com a Geografia que estão aplicando na escola.
Uma das significativas mudanças que o PIBID como
programa trouxe na dinâmica proposta pelas estruturas curri
culares de formação de professores das universidades em geral
foi a inserção dos alunos pibidianos na escola desenvolvendo
ações desde o primeiro período letivo. Tal mudança fez com
que esse futuro professor mantivesse contato com a escola
desde o início do curso, sendo assim, ao chegar ao estágio,
por volta da metade do seu período de formação, já terá uma
relevante experiência adquirida para o desencadeamento de
sua prática. Para Azevedo (2004, p. 15):
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Ainda que exista, obrigatoriamente, em todos os cursos de
formação a disciplina de metodologia do ensino e/ou estágio,
com uma grande carga horária a ela dedicada, nem sempre
seus objetivos de orientação da prática docente são atingidos.
Daí as dificuldades dos primeiros anos, quando o professor
‘aprende a trabalhar’ na perspectiva de fazer ‘calos nas mãos’.

Corroborando com essas premissas, grifaremos a seguir
relatos de bolsistas que atuam no PIBID Geografia UFRN,
e como o programa tem contribuído na sua formação profis
sional e pessoal.
O projeto em si como um todo, me fez crescer muito como
profissional, me fez enxergar com outros olhos a profissão
que decidi seguir, aprendi nos planejamentos e nas práticas
em sala de aula métodos de ensino e até conteúdos como, por
exemplo, referidos a cartografia, uma vez que não tive uma
base na escola. Sendo assim, aprendi muito e ainda pretendo
aprender mais nas práticas e nas oficinas juntamente com os
debates com os outros alunos. (Bolsista PIBID 5)
“Com o PIBID aprendi e estou aprendendo a fazer planeja
mento, planos de aula; organizar os conteúdos para serem
ministrados; comportar-me como docente; ter um bom rela
cionamento com a comunidade escolar e elaborar atividades
lúdicas e criativas. (Bolsista PIBID 6)
“O PIBID está me proporcionando uma experiência mais
aplicada dos conhecimentos adquiridos na graduação aonde
posso vivenciar de forma mais direta a profissão de professor
[...] vejo o quanto é importante refletirmos sobre nossa

Adriano Lima Troleis
Elisabeth Cristina Dantas de Araújo

30

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID GEOGRAFIA DA
UFRN NA FORMAÇÃO DOCENTE

ação docente, buscando sempre aperfeiçoar o que estamos
propondo para os nossos alunos, pois estamos diretamente
impactando na formação de cada um deles. (Bolsista PIBID 7)

Levando em consideração as declarações supracitadas,
entendemos o PIBID como um importante elo entre a academia
e a escola, a teoria e a prática – constantemente dissociadas
– além da ressignificação cotidiana da prática docente, do
papel do professor na construção de sociedades reflexivas,
e da escola como verdadeiro espaço do saber, articulado às
práticas interativas.

Considerações finais
Ao longo do seu período de atuação, o PIBID Geografia
da UFRN passou por diversas transformações, impulsio
nadas por critérios metodológicos, estruturais e políticos.
Porém, a essência do programa continua alicerçada no ideal
de construir uma educação pública de qualidade, e igualmente
capacitando jovens professores para o exercício da docência.
A partir das reflexões feitas nesse texto, valemo-nos
da prerrogativa de que os avanços alcançados desde 2009 até
o período atual foram em grande escala, e isso envolve todos
os agentes que compõem o PIBID Geografia, alunos bolsistas,
professores supervisores e coordenadores. Nesse sentido,
pensar a atual configuração do PIBID Geografia e compará-la
com o início de sua execução nos faz apostar que as trans
formações precisam constantemente acompanhar o tempo,
o espaço e a dinamicidade de ambos para que os objetivos
traçados sejam alcançados.
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Considerando os depoimentos colhidos por meio das
autoavaliações, veremos que, independentemente do período
de entrada no programa, bolsistas e supervisores conseguem
enxergar a importância que o PIBID tem em sua vida profis
sional, capacitando-os para o exercício da docência, fato que
reflete positivamente no aprendizado dos alunos das escolas
conveniadas, assistidos pelo programa.
Portanto, acreditamos que o PIBID Geografia da UFRN
representa um diferencial na formação dos licenciandos, assim
como nas escolas conveniadas, tendo em vista os resultados
alcançados e os aprendizados adquiridos por todos os envol
vidos no âmbito do programa.
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EIXOS ESTRUTURANTES DE CIÊNCIAS
HUMANAS PARA OS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Alessandro Dozena1
Sonia Maria Vanzella Castellar2

Resumo
No Brasil, o ensino de Geografia vem se utilizando de temáticas
distintas para uma melhor contextualização dos seus conte
údos. Nas reestruturações teórico-conceituais contemporâneas,
o ato de incentivar o encontro da Geografia com a História
apresenta-se tanto necessário quanto imprescindível para o seu
desenvolvimento. Isso não deve ser encarado somente como
a incorporação da História enquanto um apêndice na cons
trução do conhecimento geográfico, mas, sobretudo, como um
elemento fundamental na consolidação das Ciências Humanas
no Ensino Fundamental. O presente capítulo objetiva propor
e refletir sobre quatro Eixos Estruturantes, na perspectiva
do trabalho realizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental
brasileiro. O aprendizado dos conteúdos geográficos e históricos
expressa os valores e os sentidos vividos em lugares específicos,
1
Departamento de Geografia. Professor Adjunto – Universidade Federal do
Rio Grande do Norte/UFRN. E-mail: sandozena@ufrnet.br

Departamento de Educação. Professora Livre Docente – Universidade de
São Paulo/USP. E-mail: smvc@usp.br
2

EIXOS ESTRUTURANTES DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA
OS ANOS INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

e também delimita diferenças em relação ao aprendizado em
outros lugares, fato que deve ser considerado no trabalho
docente. Para operacionalizar essa proposição, a metodologia
adotada parte dos Eixos Estruturantes e dos Direitos Básicos
de Aprendizagem em Ciências Humanas, no sentido de contri
buir para o avanço dos encaminhamentos de práticas didáticas.
Para tanto, realizou-se o levantamento bibliográfico, a leitura,
a revisão e o fichamento da bibliografia relacionada a esse
tema, além de entrevistas com professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Geografia. Ensino. Eixos Estruturantes.

Introdução3
Um dos problemas e desafios instigantes a serem enfrentados
no ensino de Geografia é exatamente a amplitude dos temas
trabalhados, especialmente após a constatação de que as aulas
sobre as questões que envolvem a sociedade e a natureza nem
sempre focalizam as discussões que possibilitam o entendi
mento das vivências, transformações, diferenças e articulações
multiescalares nos lugares.
O aprendizado dos conteúdos geográficos expressa os
valores e os sentidos vividos em lugares específicos e também
delimita diferenças em relação ao aprendizado em outros
lugares, fato que deve ser considerado no trabalho docente.
Para operacionalizar essa proposição, a metodologia adotada
Este trabalho foi originalmente apresentado e publicado nos Anais do XII
Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia (ENPEG), realizado em
setembro de 2013, na cidade de João Pessoa/PB.
3
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parte dos Eixos Estruturantes propostos, no sentido de contri
buir para o avanço dos encaminhamentos de práticas didáticas.
Para tanto, realizou-se o levantamento bibliográfico, a leitura,
a revisão e o fichamento da bibliografia relacionada a esse
tema; além de entrevistas com professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, que permitiram chegarmos à proposição
de tais eixos.
A disposição física das coisas materiais, ou mais
precisamente a sua ordem espacial, possui uma lógica ou
uma coerência. É justamente a interpretação dessa lógica
do arranjo espacial e de seus sentidos que deve ser um dos
focos centrais do ensino de Geografia. Nesse entendimento,
a Geografia pode contribuir com a compreensão da dimensão
espacial inerente aos fenômenos sociais, históricos e naturais,
que guardam ordens espaciais fundamentais em termos de
posições e de localizações. Acreditamos que as disciplinas não
se definem pelos objetos, mas o que modela a diferença entre as
áreas científicas é o questionamento construído e que faz com
que a compreensão do fenômeno seja geográfica ou histórica,
por exemplo. Assim, torna-se difícil defender a existência de
uma dicotomia entre espaço e tempo. Por isso faremos o uso da
designação Ciências Humanas, referindo-se ao trabalho docente
realizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Para a elaboração dessas reflexões, muitos insights
surgiram das atividades relacionadas ao ensino de Geografia,
envolvendo os graduandos da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN e da Universidade de São Paulo – USP,
além de entrevistas realizadas com professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental no município de Natal. Outras ideias
vieram a partir da participação na equipe de Ciências Humanas
convidada pelo Ministério da Educação – MEC, em 2012,
Alessandro Dozena
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para produzir o documento “Direitos de Aprendizagem
e Desenvolvimento da Área das Ciências Humanas para o Ciclo
de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”.

Eixos Estruturantes de Ciências Humanas
para os anos iniciais do Ensino Fundamental
A articulação entre Geografia e História pode contri
buir para que as dimensões do tempo e do espaço sejam
acionadas de modo complementar. Para operacionalizar essa
proposição, os Eixos Estruturantes foram pensados a partir
da perspectiva da conjunção e da articulação entre as duas
áreas do conhecimento, no sentido de contribuir para o avanço
dos encaminhamentos das práticas didáticas, ao mesmo tempo
em que as peculiaridades dos saberes são mantidas.
Com a articulação entre os diferentes Eixos Estruturantes,
evidencia-se uma preocupação em apoiar uma aprendizagem
interdisciplinar e significativa, sendo importante identificar
o conjunto de interações/articulações existentes entre os Eixos
Estruturantes, que garantirão a efetivação dos Direitos Básicos
Gerais de Aprendizagem da área das Ciências Humanas, no ciclo
de alfabetização. Mediante a articulação dos conteúdos em cada
série, evita-se uma possível fragmentação dos conhecimentos
e das aprendizagens. A escolha dos Eixos Estruturantes permite
a integração dos conteúdos, estabelecendo nexos entre dife
rentes conceitos que podem ser organizados em vários temas,
dando autonomia ao professor para planejar as suas aulas.
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Organização dos espaços ao longo do tempo
Esse eixo estruturante busca estimular, a partir dos
lugares em que as crianças vivem (partindo-se da sala de aula,
da moradia, da rua, do bairro e da cidade), a identificação
das diferenças e semelhanças encontradas a partir da organi
zação dos espaços e dos tempos. Na medida em que as Ciências
Humanas ensinam um modo específico de pensar e perceber
a realidade, as crianças tornam-se capazes de estabelecer
hipóteses, observar, descrever, representar e construir suas
explicações sobre os lugares onde vivem e a sua organização
ao longo do tempo.
As crianças podem, ainda, procurar traços do passado
nos objetos pessoais e outros vestígios em seu cotidiano,
lembrar-se das situações vividas e dos hábitos culturais. Essa
dimensão – a organização temporal – pode ser tratada tanto
na História quanto na Geografia, possibilitando às crianças
compreenderem temporalmente a organização dos lugares.
É fundamental motivar a criança a observar, perceber
e representar as relações nos lugares de vivência em diferentes
escalas de análise. Portanto, é importante deixar claro que
os conceitos de lugar e tempo são necessários para a criança
perceber como se dá a organização espacial e temporal no seu
lugar de vivência e em outros no mundo.
Esse eixo estruturante permite às crianças conhecerem
a realidade e compreendê-la. Ao tratarmos da localização, isso
nos põe numa trama de relações que nos desafia a decifrá-las,
pois ao localizarmos um lugar não o analisamos somente
no limite topológico, mas a partir da condição humana de exis
tência no lugar, um onde que transcende um ponto na superfície
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que se apresenta numa trama de relações em que é importante
estar situado, inclusive temporalmente.

Produção e comunicação
Esse eixo estruturante busca motivar a observação da
produção e comunicação no espaço geográfico, o que permitirá
que as crianças apresentem hipóteses a partir da sua vivência
espacial, capaz de possibilitar a síntese e a sistematização
dos conhecimentos. No lugar onde a criança vive, ela está
sujeita a observar, identificar e diferenciar as construções
realizadas pelo trabalho humano, o que a permite compreender
as transformações da natureza, do bairro e da cidade relacio
nadas ao processo de produção histórico do espaço geográfico.
As crianças podem ser motivadas a perceber que as transfor
mações no espaço geográfico estão relacionadas à comunicação
que se dá entre as pessoas, ato que influencia as interações
espaciais em momentos históricos específicos.
As crianças podem ainda perceber como as diferentes
sociedades foram utilizando os recursos naturais para produzir
objetos e instrumentos para melhorar as suas condições de vida.
A dimensão da produção também está relacionada com a forma
como as pessoas se comunicam e com o desenvolvimento
das técnicas e tecnologias.

Identidade e diversidade
Nesse eixo estruturante, busca-se motivar a percepção
da dimensão da identidade e da diversidade, resultado de
Alessandro Dozena
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processos desiguais na formação histórica e espacial de vários
lugares. Estando associado principalmente ao eixo “Produção
e comunicação”, identificam-se as mudanças na natureza
e na sociedade, a partir da perspectiva da comparação entre
as paisagens. Nesse eixo, podem ser desenvolvidos temas em
relação ao cotidiano, aos grupos sociais em que as crianças
convivem, além das outras culturas que vivem simultanea
mente em diferentes países ou em tempos passados.
Por meio de uma visão integradora das ações humanas,
dos fatos históricos e dos fenômenos naturais, o trabalho
docente deverá ser capaz de interpretar a trama complexa
das desigualdades entre os lugares, a partir dos valores de
representação subjetivos, em que se estabelecem comparações
e se buscam organizar mentalmente semelhanças a partir
de aproximações. O eixo estruturante propõe a percepção
das diferenças/semelhanças no processo de construção das
identidades com o reconhecimento, a aceitação, o respeito,
a valorização do outro, trabalhando com a ideia de alteridade,
contribuindo para a conscientização das desigualdades econô
micas, políticas, sociais, culturais, étnico-raciais e de gênero.

Cartografia e leitura de documentos
Nesse eixo estruturante, busca-se estimular a compre
ensão das conexões existentes entre diferentes escalas
geográficas, a partir dos conhecimentos cartográficos e da
leitura de documentos. No lugar onde a criança vive, torna-se
possível refletir sobre o seu cotidiano inserido no mundo,
partindo (e chegando) às particularidades postas pelo cotidiano,
um ponto de encontro de lógicas globais e locais.
Alessandro Dozena
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Em um período histórico em que as relações humanas
se estabelecem em várias escalas, propiciadas pela revolução
tecnológica e pela globalização, o ensino de Ciências Humanas
se constitui como um motivador do desenvolvimento de uma
perspectiva crítica de análise da complexidade do momento
atual.
O eixo envolve o conhecimento necessário para
a identificação e compreensão dos elementos que compõem
a Cartografia, como: mapas, escalas, coordenadas geográficas;
além de contemplar o trabalho com as diversas fontes históricas
e geográficas, de modo a se alcançar um posicionamento crítico
a partir destas.
Na sequência, apresentamos alguns Direitos Básicos
Gerais de Aprendizagem, segundo cada um dos Eixos
Estruturantes anteriormente propostos. Vale ressaltar que
os Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização (1º, 2º
e 3º Anos) da área de Ciências Humanas buscam respeitar a faixa
etária das crianças.

Direitos básicos gerais de aprendizagem
a partir dos Eixos Estruturantes
Há na atualidade uma ref lexão em andamento no
Ministério da Educação – MEC, a partir dos resultados das
avaliações em larga escala – Provinha Brasil, Prova Brasil, ENEM
e SAEB, da elaboração do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC) e das demandas dos professores no sentido
de uma maior clareza e precisão sobre o que ensinar, como ensinar
e quando ensinar, que tem levado equipes multidisciplinares
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a elaborar e produzir documentos que explicitem os Direitos
Básicos Gerais de Aprendizagem das crianças e dos adolescentes.
Essas ações pretendem dar um retorno à demanda
advinda dos sistemas e das redes de ensino, sem ferir a liberdade
de organização conferida aos sistemas, para que esse Ministério
apresente os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento para
o Ensino Fundamental que os subsidiem e lhes possibilitem
a definição de currículos para o Ciclo de Alfabetização (1º, 2º
e 3º anos), 4º e 5º anos e anos finais (7º, 8º e 9º anos) do Ensino
Fundamental. Tais direitos devem expressar os conteúdos
básicos, relevantes, necessários e de significação social, em
conformidade com a base nacional comum do currículo, bem
como com a parte diversificada, como prevê a LDB, no Artigo 26:
Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter
uma base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais
da sociedade, da cultura e da economia.

Aproveitando esse debate, apresentamos um quadro sinté
tico de alguns Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em Ciências
Humanas, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, estabele
cidos em conjunção com os Eixos Estruturantes aqui propostos:
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Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em
Ciências Humanas
EIXO ESTRUTURANTE: Organização dos espaços
ao longo do tempo

1º
Ano

2º
Ano

3º
Ano

Identificar as diferenças e as semelhanças nas
paisagens nos lugares de vivência da criança
(moradia, escola, rua, bairro, entre outros).

I*

Localizar no espaço a posição do corpo e
de outros objetos, reconhecendo noções de
posicionamento (frente, atrás, entre, perto,
longe) e lateralidade (esquerda, direita).

I/A

A/C

A/C

Observar e desenhar caminhos entre os diferentes
locais da escola, da moradia e ambientes próximos.

I/A

A/C

A/C

I/A/C I/A/C

Perceber e registrar os percursos diários.

I

I/A/C I/A/C

Localizar nos desenhos dos trajetos
informações como endereços, nomes
de ruas, pontos de referência.

I

I/A/C I/A/C

Desenvolver noções de localização espacial
(dentro e fora; ao lado, entre), orientação
(esquerda e direita) e legenda (cores e formas).

I

I/A/C I/A/C

Observar e desenhar objetos em
diferentes posições: verticais (de cima
para baixo), laterais, frontais.

I

I/A

I/A/C

Reconhecer os lugares onde se produzem
e compram alimentos e se estes são
industrializados ou naturais.

I

I/A

I/A/C

Identificar e elaborar mapas (croquis)
com os locais de origem dos alimentos
e onde eles são comercializados.

I
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(continuação)

Identificar os deslocamentos realizados para
transportar alimentos perecíveis e não perecíveis.

I/A

A/C

A/C

Observar, identificar, classificar e representar
objetos presentes no cotidiano em relação ao
tamanho, forma e cor, para iniciar a construção
da noção de proporção e de legenda.

I/A

A/C

A/C

1º
Ano

2º
Ano

3º
Ano

Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em
Ciências Humanas
EIXO ESTRUTURANTE: Produção e comunicação
Reconhecer elementos naturais e construídos,
a partir da observação e da ilustração.

I

Reunir informações (dados) por meio de
desenhos, fotografias e/ou colagem de imagens
de paisagens dos lugares de vivência.

I/A

A/C

A/C

Identificar impactos no ambiente
decorrentes da ação humana.

I/A

A/C

A/C

I/A/C I/A/C

Reconhecer práticas de conservação
e cuidados com o ambiente.

I

I/A/C I/A/C

Identificar as mudanças que ocorrem nas
plantas, nas árvores, nos jardins das praças
e na temperatura diária ao longo do ano.

I

I/A/C I/A/C

Identificar os recursos da natureza
(madeira, areia, argila, brita) na
construção e produção da moradia.

I

I/A/C I/A/C

Identificar os períodos chuvosos e relacionar
as áreas de enchentes ao relevo, à ocupação
humana das várzeas, à impermeabilização
e perda de cobertura vegetal.

I
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Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em
Ciências Humanas
EIXO ESTRUTURANTE: Identidade e diversidade
Perceber e registrar os percursos diários.

1º
Ano
I

2º
Ano

3º
Ano

I/A/C I/A/C

Localizar nos desenhos dos trajetos
informações como endereços, nomes
de ruas e pontos de referência.

I/A

A/C

A/C

Desenvolver noções de localização espacial
(dentro e fora, ao lado, entre), orientação
(esquerda e direita) e legenda (cores e formas).

I/A

A/C

A/C

Perceber e comparar os ambientes na
leitura das paisagens (urbanas e rurais).

I

Elaborar maquete que represente os lugares de
vivência, como a sala de aula, escola, moradia,
ruas, destacando os pontos de referência.

I

I/A

I/A/C

Observar as semelhanças e as diferenças
nos elementos naturais e construídos
das paisagens do cotidiano.

I

I/A

I/A/C

Identificar diferentes ações humanas nos espaços
e nos serviços públicos no cotidiano: coleta
de lixo, correio, postos de saúde, lazer etc.

I

I/A

I/A/C

Reconhecer a importância dos serviços
públicos para a comunidade local.

I

Identificar as diferentes utilizações do espaço
público: lazer, manifestações culturais etc.

Alessandro Dozena
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Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em
Ciências Humanas
EIXO ESTRUTURANTE: Cartografia e leitura de
documentos
Identificar a sequência dia e noite em
vários locais do Brasil e do mundo,
manipulando o globo terrestre.

1º
Ano

I

2º
Ano

3º
Ano

I/A/C I/A/C

Realizar a leitura de plantas e mapas para localizar
os lugares onde estão os equipamentos públicos.

I/A

A/C

A/C

Comparar as diferenças e as semelhanças dos fenô
menos meteorológicos ao longo do dia e do ano.

I/A

A/C

A/C

Descrever e desenhar os objetos e fenômenos
observados nas paisagens do cotidiano.

I

I/A/C I/A/C

Elaborar e organizar símbolos para identificar os
diferentes lugares, objetos e fenômenos presentes
no cotidiano, com destaque para a água ou curso
dos rios em diferentes espaços (rurais e urbanos).

I

I/A/C I/A/C

Conhecer as diferentes formas de repre
sentação dos espaços de vivência (imagens,
mapas, documentos e maquetes).

I

I/A/C I/A/C

Elaborar mapa do bairro com vários pontos
de referência, organizando legenda definida
de forma compartilhada com as crianças.

I

I/A

I/A/C

* Legenda: I – Introduzir, A – Aprofundar, C – Consolidar.

Considerações finais
A possibilidade do trabalho com os quatro Eixos Estruturantes aqui propostos permite o desencadear de um processo
de formação em que o olhar espacial e o desenvolvimento de
Alessandro Dozena
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um raciocínio histórico-geográfico são os pontos de partida,
permitindo-se uma leitura do espaço geográfico como um
componente social que influencia o funcionamento da própria
sociedade ao longo da história.
Ensinar Ciências Humanas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental é um desafio que exige professores que dominem
as proposições explicitadas nos Eixos Estruturantes, embora
seja de conhecimento que os docentes brasileiros das séries
iniciais nem sempre adquirem uma formação adequada
para essa tarefa.
O aprendizado das crianças na atualidade é diferenciado
e passa pela informação que vem por vários meios e modos.
Cabe aos professores a organização de tais informações,
valendo-se das suas próprias, a fim de acionarem o raciocínio
histórico-geográfico.
Com os avanços ocorridos nos últimos anos, a Geografia
e a História organizaram um novo repertório teórico que
tem alterado o universo do ensino, exigindo-se um ensino
articulado entre as duas áreas, sobretudo nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Não é mais possível impor um ensino
dicotômico, mecanicista, memorizador e descritivo, que menos
preza a capacidade e o desejo das crianças em compreenderem
o lugar em que vivem. Esse lugar é extremamente complexo
na atualidade. Esperamos que a proposição dos quatro Eixos
Estruturantes contribua para a promoção dos Direitos Básicos
Gerais de Aprendizagem, bem como para a compreensão
dessa complexidade que se manifesta nos lugares vividos
pelas crianças.
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A CARTOGRAFIA TEMÁTICA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Vitor Hugo Campelo Pereira1
Marco Túlio Mendonça Diniz2

Introdução
O mapa/cartograma é um dos principais recursos didáticos
utilizados, sobretudo, pelo professor de Geografia. Nesse
sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam
a importância da utilização de instrumentos didáticos
e técnicos que permitam uma aproximação ao objeto de estudo
da Geografia (BRASIL, 1998).
Os PCNs sugerem que a cartografia seja parte essencial
para os conteúdos não só diretamente relacionados a Geografia,
mas também sirva de elo entre conteúdos transversais.
No mesmo documento basilar da educação brasileira para
o ensino fundamental, ressalta-se a importância da cartografia
1
Doutorando do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia –
Centro de Ciências Humanas Letras e Artes/Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Professor de Geografia da rede estadual de ensino do Rio
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Ensino de Geografia – CERES/CCHLA-UFRN. E-mail: tuliogeografia@gmail.com
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como “uma forma de linguagem para trabalhar em diferentes
escalas espaciais as representações locais e globais do espaço
geográfico” (BRASIL, 1998, p. 53).
De acordo com Oliveira (2010), o mapa ocupa um lugar
de destaque na Geografia, por se constituir como um instru
mento de trabalho, registro e armazenamento de informação,
bem como uma forma de expressão e comunicação, ou seja,
uma linguagem gráfica.
O uso da linguagem gráfica tem importância não
apenas no que diz respeito à sua relação com a capacidade de
compreensão dos mapas, mas também para o desenvolvimento
de habilidades relativas à representação e à orientação espacial.
Na educação básica brasileira, uma das principais
formas de utilização da cartografia refere-se a representação
e espacialização de temas, através de mapas. A cartografia
temática entendida como um sub-ramo da cartografia que se
ocupa na produção de “cartas, mapas ou plantas em qualquer
escala, destinadas a um tema específico, necessária às pesquisas
socioeconômicas, de recursos naturais e estudos ambientais”
(IBGE, 1993, p. 46), possui relevante papel para a representação
de diversos conteúdos, não apenas direcionados à Geografia,
mas também a outras disciplinas.
Uma evidência da importância da cartografia temática
para o ensino de Geografia pode ser claramente percebida
pela grande quantidade de mapas temáticos presentes nos
livros didáticos. Para alguns conteúdos, a ausência do mapa
temático pode significar dificuldade de aprendizagem ou a sua
apreensão incompleta.
No entanto, em alguns casos, o mapa temático não é utili
zado corretamente ou não é fornecida a esse recurso a devida
importância para compreensão dos conteúdos relacionados.
Vitor Hugo Campelo Pereira
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É necessário considerar o mapa temático como ferramenta de
análise espacial e estimular a busca por respostas que justifi
quem a distribuição dos elementos representados.
De acordo com os PCNs, a leitura dos mapas temá
ticos faz parte dos objetivos da Geografia para o ensino
fundamental, que por sua vez deve ser utilizada para “obter
informações e representar a espacialidade dos fenômenos
geográficos” (BRASIL, 2001, p. 122). Para isso, é de grande valia
que o professor de Geografia compreenda todo o processo
conceitual relacionado a representação espacial temática
e possa criar situações-problema com soluções associadas
a leitura cartográfica.
Nesse sentido, o presente artigo objetiva sistematizar
conceitos básicos da cartografia temática, de modo a indicar
possibilidades metodológicas para produção, leitura e análise
de mapas temáticos na educação básica, considerando
elementos recomendados pelos PCNs de Geografia.
O artigo está subdividido em três partes. A primeira parte
mais conceitual, aborda questões relativas aos fundamentos
da linguagem gráfica e sua aplicação na cartografia temática.
Em um segundo momento, são apresentados os principais tipos
de mapas temáticos, com ênfase em elementos metodológicos
relativos à sua produção e análise. Por fim, na última parte
do artigo são tecidas, mais diretamente, considerações sobre
o uso da cartografia temática na educação básica.

Cartografia temática: bases conceituais
A cartografia temática preocupa-se com o planejamento,
a execução e a impressão final, ou plotagem de mapas temáticos,
Vitor Hugo Campelo Pereira
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esses recursos entendidos como reproduções cartográficas que
possuem um tema principal a ser representado (FITZ, 2008).
Cada mapa deve ser produzido de acordo com um objetivo
específico, que deve ser percebido de forma monossêmica pelo
leitor, ou seja, o objetivo do mapa deve ser evidente, de forma
que a leitura não venha a se tornar polissêmica. A Figura 1
contribui para a compreensão da relação entre monossemia
e polissemia em representações gráficas.
A imagem “A” é uma representação abstrata que pode
possuir diversas interpretações (polissemia). No caso da imagem
“B” (monossêmica), considerando que os quadrados se referem
a quantidade de empregados de cada indústria, torna-se lógico
que a “indústria A” emprega mais pessoas que a “indústria B”
ou ainda, mais precisamente, que a primeira emprega quatro
vezes mais do que a segunda.
B

A

Indústria A

Indústria B

Figura 1 – Diferenças entre polissemia e
monossemia na representação gráfica.
Fonte: Adaptado de Martinelli (1998).

A representação espacial dos mais diversos temas
considera a forma de manifestação do fenômeno, que pode ser
pontual, linear ou zonal e se utiliza de algumas simbologias,
cujas regras estão descritas no âmbito da semiologia gráfica.
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A semiologia gráfica, desenvolvida por Bertin (1962), pode
ser entendida como “um conjunto de diretrizes que orientam
a elaboração de mapas temáticos com o uso de símbolos carac
terizadores da informação” (ARCHELA, 2001, p. 45). De maneira
geral, segundo Archela e Thery (2008) a semiologia gráfica
é reconhecida como a gramática da linguagem gráfica, sendo
o signo (símbolo) a unidade linguística.
O objetivo principal da linguagem gráfica é transcrever
por meio de símbolos, três conceitos fundamentais: diversidade
(#), ordem (O) e proporcionalidade (Q). O conceito de diversidade
é considerado qualitativo e deve responder aos questionamentos
“o que/qual?” (Qual(is) tipo(s) de solo(s) existe(m) no município
X). O conceito de ordem pressupõe hierarquia e deve fornecer
resposta ao questionamento “Em que ordem?” (Em que ordem
são classificadas as cidades em uma rede urbana?). Por fim,
o conceito de proporcionalidade responde ao questionamento
“Quanto?” (De quanto foi a produção de cana-de-açúcar
no município X no ano de 2010?). A Figura 2 é uma representação
que exemplifica a aplicação dos conceitos supracitados.
Relações entre objetos

Conceitos

Caderno

Lápis

Medalha
de ouro

Medalha
de prata

Medalha
de bronze

O
Ordem

1Kg
de arroz

4 Kg
de arroz

16 Kg
de arroz

Q
Proporcionalidade

Borracha

Transcrição gráfica

Diversidade

Figura 2 – Representação dos conceitos de
diversidade, ordem e proporcionalidade.
Fonte: Martinelli (2013).
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Para representação simbólica, a semiologia gráfica
pauta-se em dois tipos de variáveis: as variáveis espaciais e as
variáveis visuais. O primeiro tipo refere-se as formas de manifes
tação dos fenômenos geográficos, que podem ser representados
sob as formas de ponto, linha e área/zona. O segundo tipo está
ligado a variações sensíveis à vista, o que segundo Bertin (1962)
pode ser originado a partir de seis variáveis visuais: tamanho,
valor, forma, cor, orientação e granulação/textura.
Cada variável visual da semiologia gráfica apresenta
propriedades perceptivas características. Essas propriedades
são: percepção dissociativa, percepção associativa (≡), percepção
seletiva (≠), percepção ordenada (O) e percepção quantitativa (Q).
Percepção dissociativa: a visibilidade é variável; afastando
da vista tamanhos diferentes, eles somem sucessivamente.
Percepção associativa (≡): a visibilidade é constante; afastan
do-as da vista não somem, pois as categorias se confundem.
Percepção seletiva (≠): o olho consegue isolar os elementos.
Percepção ordenada (O): as categorias se ordenam esponta
neamente. Percepção quantitativa (Q): a relação de proporção
é imediata (MARTINELLI, 2013, p. 18, grifo do autor).

A Figura 3 é uma representação, de acordo com Bertin
(1962), das variáveis visuais da semiologia gráfica e suas
propriedades perceptivas no âmbito das variáveis espaciais
(pontos, linhas e áreas).
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Figura 3 – Variáveis visuais e espaciais da semiologia
gráfica e propriedades perceptivas associadas.
Fonte: Bertin (2001).

A variável tamanho é indicada para representação de
dados quantitativos e corresponde à variação dos tamanhos
de pontos, linhas e áreas. As propriedades perceptivas dessa
variável podem ser dissociativas, ordenadas e quantitativas.
A variável valor e se manifesta, através da variação de tona
lidade de cores, geralmente monocromáticas, apresenta
percepção dissociativa e está relacionada com a representação
de fenômenos ordinais, ou seja, que pressupõem hierar
quia. A variável visual forma pode ser geométrica (círculo,
quadrado, triangulo etc.) ou irregular (símbolos pictóricos,
como por exemplo: árvore, avião, farol). É mais utilizada para
Vitor Hugo Campelo Pereira
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representar dados qualitativos pontuais e apresenta proprie
dade perceptiva associativa.
A variável visual cor possui percepção seletiva, prin
cipalmente, utilizada para especializar dados qualitativos.
Atualmente, em face do difundido uso de computadores, é uma
das variáveis mais utilizadas na produção de mapas. A variável
visual orientação apresenta percepção associativa e seletiva.
Para representações com uso dessa variável são utilizadas
linhas nas direções horizontal, vertical e duas inclinações
de 45º, por isso, é importante que não haja mais do que quatro
classes na legenda. A variável granulação ou textura pode apre
sentar percepção seletiva, ordenada ou associativa, a depender
da forma de utilização.
Conhecer e diferenciar as características de cada vari
ável visual da semiologia gráfica é importante porque auxilia
o geógrafo na construção de mapas temáticos que atendam
aos objetivos de comunicação ou na produção de mapas com
capacidade de transmitir a sensação harmônica entre o tipo
de representação e as características dos dados representados
(NOGUEIRA, 2009).

Aspectos metodológicos dos
principais mapas temáticos
O mapa temático deve cumprir sua função, ou seja, deve
responder aos questionamentos: “o quê?” “onde”? “como?”.
Isso porque ocorre determinado fenômeno geográfico, por meio
de símbolos, especialmente, escolhidos para facilitar a compre
ensão de diferenças, semelhanças e possibilitar a visualização
de correlações pelo usuário (ARCHELA; THERY, 2008).
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De acordo com Fitz (2008), um mapa temático tem
objetivo básico de fornecer uma representação dos fenômenos
existentes sobre a superfície terrestre com uso de uma simbo
logia específica e para isso alguns elementos são fundamentais:
título do mapa: realçado, preciso e conciso; convenções utili
zadas; a base de origem (mapa-base, dados etc.), as referências
de autoria, data de confecção, indicação da direção norte, escala
e sistema de projeção/coordenadas.
Cabe ressaltar que além dos mapas, as representações
temáticas podem se constituir também como cartogramas,
que são representações que se preocupam menos com os limites
exatos e precisos e coordenadas geográficas, para se preocupar
mais com as informações que serão objeto da distribuição
espacial no interior do mapa (SANCHEZ, 1973).
Martinelli (2014) subdivide as representações temáticas,
de acordo com o tipo de fenômeno. Desse modo, existem
as representações qualitativas, ordenadas e quantitativas
e dessas representações derivam os diversos mapas temáticos
que serão apresentados a seguir.

Mapas/cartogramas qualitativos,
ordenados e quantitativos
A representação de dados qualitativos pode se realizar,
através dos mapas/cartogramas de símbolos pontuais nominais,
mapas/cartogramas de símbolos lineares nominais e os mapas/cartogramas corocromáticos.
Os mapas/cartogramas de símbolos pontuais nominais
utilizam símbolos pontuais geométricos ou pictóricos para
identificar a presença de um determinado fenômeno no espaço.
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Esse tipo de representação responde a questionamentos,
tais como: em quais municípios existem aeroportos? No ano de
2009, onde existia estações com rádio FM no Brasil? A Figura 4
é um cartograma de símbolos pontuais nominais representando
o tema municípios com estações de rádio FM no Brasil em 2009.
É importante notar que o cartograma não revela quantas
estações de rádio FM existem no Brasil, indicando apenas onde
elas existem.
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Figura 4 – Municípios brasileiros com estação de rádio FM no ano de 2009.
Fonte: IBGE (2012).
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Os mapas/cartogramas de símbolos lineares nominais
são utilizados para representar fenômenos de manifestação
espacial linear, sendo muito comuns para representação de rede
viária e hidrográfica, por exemplo. Nesse tipo de cartograma
podem ser utilizadas as variáveis visuais cor e forma para
desenvolver a percepção seletiva no leitor, que facilmente
conseguirá diferenciar tipos de redes viárias ou ainda poderá
identificar a distribuição do fenômeno facilmente. A Figura 5
é um cartograma temático, que especializa as estradas pavi
mentadas do Brasil com recorte temporal do ano de 2009.

Figura 5 – Distribuição das estradas pavimentadas brasileiras, 2009.
Fonte: IBGE (2012).
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Os mapas/cartogramas corocromáticos utilizam a vari
ável visual cor (Figura 6), orientação ou granulação para criar
a percepção seletiva e diferenciar classes. O uso das cores deve
ser condizente com o objetivo de diferenciar classes, a escolha
errada das mesmas pode originar interpretações errôneas dos
dados representados.

Figura 6 – Mapa das mesorregiões do RN (mapa corocromático).
Fonte: IDEMA (2013).

Os fenômenos com manifestação ordenada são aqueles
que pressupõem hierarquia/ordem e utilizam a variável visual
valor (variação de tonalidade de cores) para criar a propriedade
perceptiva de ordem. O mapa/cartograma associado à represen
tação desse tipo de fenômeno é o mapa/cartograma coroplético.
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No âmbito da escala tonal utilizada, de maneira geral, as tonali
dades mais claras correspondem a valores de dados mais baixos
e as tonalidades mais escuras a valores mais elevados, conforme
pode ser visualizado na Figura 7, no qual as áreas com menor
densidade demográfica estão em tons mais claros.

Vitor Hugo Campelo Pereira
Marco Túlio Mendonça Diniz

69

Figura 7 – Densidade demográfica por países, 2010 (cartograma coroplético).
Fonte: IBGE (2012).
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Para representação de fenômenos quantitativos, sobre
tudo com valores absolutos, os mapas/cartogramas mais
utilizados são: pontos de contagem/nuvem de pontos e figuras
proporcionais. A função principal desse tipo de representação
é gerar a propriedade perceptiva de proporcionalidade, a partir
da qual o leitor perceberá as variações de tamanho e proporção
na distribuição do fenômeno representado.
O mapa/cartograma de pontos de contagem ou nuvem
de pontos representa dados quantitativos absolutos a partir da
atribuição de valor para cada ponto plotado na representação
cartográfica. De acordo com Archela e Thery (2008), a cons
trução desse mapa/cartograma depende de duas decisões:
o valor a ser atribuído aos pontos e como esses pontos serão
distribuídos dentro da área mapeada.
A escolha do valor é tarefa primordial, pois uma escolha
inadequada pode resultar em falha de representação cartográ
fica, uma vez que se a o valor escolhido para o ponto for muito
elevado, o cartograma gerado pode indicar que o fenômeno
representado está ausente em uma determinada área que
possui valores inferiores ao indicado pelo ponto.
Por exemplo, em um mapa com o tema população abso
luta dos municípios de um estado, ao indicar o valor do ponto
como 10.000, os municípios com população abaixo desse valor
ficarão sem pontos na poligonal do seu território, o que poderia
levar a leitura de que não existem habitantes na área. A Figura 8
é um cartograma de nuvem de pontos com o tema população
do Rio Grande do Norte no ano de 2010, no qual cada ponto
equivale a 1.000 habitantes.

Vitor Hugo Campelo Pereira
Marco Túlio Mendonça Diniz

71

A CARTOGRAFIA TEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Figura 8 – População do Rio grande do Norte, 2010
(cartograma de nuvem de pontos).
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do IBGE (2010).

O mapa/cartograma de figuras proporcionais é uma das
representações mais comuns para espacialização de dados
quantitativos absolutos. O referido mapa/cartograma utiliza
a variável visual tamanho com intuito de gerar a propriedade
perceptiva de proporcionalidade, através da variação de
tamanhos dos símbolos, que podem ser geométricos ou até
mesmo pictóricos.
Esse tipo de representação cartográfica é mais indicado
para temas que apresentam distribuição desigual no espaço,
ou seja, fenômenos que espacialmente ocorrem de forma
concentrada em determinadas áreas. São muito utilizados para
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espacialização quantitativa de produção agrícola, extração
mineral e temas correlatos a dinâmica populacional. A Figura 9
é um cartograma com o tema produção mundial de Bauxita no
ano de 2009.

Figura 9 – Produção mundial de Bauxita no ano de 2009
(cartograma de figuras proporcionais).
Fonte: IBGE (2012).

Além dos mapas/cartogramas de nuvem de pontos
e figuras proporcionais, existem ainda outras representações
de cunho quantitativo, como por exemplo as anamorfoses
e os cartodiagramas. As primeiras, metodologicamente,
se baseiam na alteração da forma do mapa-base, de modo
a gerar hipertrofia para áreas com valores mais elevados
e atrofia para áreas com menores valores. Os cartodiagramas
são cartogramas com sobreposição de gráficos estatísticos.
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Produção e análise de mapas/cartogramas
temáticos no ensino de Geografia
Os PCNs de Geografia fazem diversas menções a impor
tância do uso de mapas para o desenvolvimento da alfabetização/
educação cartográfica no ensino fundamental. Para Passini
(1994), a educação cartográfica ou alfabetização para leitura
de mapas deve ser concebida como tão importante quanto a
alfabetização para a leitura da escrita.
Castrogiovanni (2009) destaca a necessidade de prepa
ração dos estudantes para decodificar as representações
cartográficas, de forma que o aprendizado referente a leitura
de mapas possa ser facilitado, tendo em vista que caso o aluno
aprenda a construí-los, o que deve envolver todo o conhecimento
de sistematização de informações, formas de representação
temática de cada tipo de fenômeno, simbolização etc.
A forma inicial de estímulo dos estudantes para a produção
de representações temáticas tem como ponto de partida os deno
minados “mapas mudos”, esses se constituem como mapas bases
nos quais a informação temática será especializada. A Figura 10
mostra um exemplo de mapa mudo. Esse tipo de arquivo pode
ser adquirido gratuitamente na internet, inclusive o site do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dispõe de
vários modelos desses mapas.

Vitor Hugo Campelo Pereira
Marco Túlio Mendonça Diniz

74

A CARTOGRAFIA TEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Figura 10 – Mapa mudo do Brasil.
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). Disponível em:<http://mapas.ibge.
gov.br/escolares/mapas-mudos.html>. Acesso em: 28 mar. 2017.

Depois de obtidos os mapas mudos, as tarefas seguintes
são: transcrever conteúdos presentes em tabelas para os mapas,
escolher a forma de representação temática dos dados e elaborar
as legendas.
Após o mapa temático elaborado, a exploração do mesmo
consiste em três etapas: leitura, análise e interpretação
(MARTINELLI, 2014). Na etapa de leitura, elementos como
análise do título, verificando onde ocorre o fenômeno e qual
o recorte temporal. É importante que o título responda
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sobre o tema representado questões, tais como: o quê? onde?
quando? Deve-se verificar se a forma de representação temá
tica é adequada ao tema e se o emprego das variáveis visuais
está adequado.
Na etapa de análise, devem ser percebidos aspectos
a forma de manifestação do fenômeno, atentando para a ordem
e quantidade em que o mesmo aparece, posteriormente pode-se
delimitar zonas, identificar disparidades, valores máximos,
valores mínimos, entre outros elementos.
Na etapa de interpretação, busca-se explicações a partir
do que é visto, utilizando conhecimentos adquiridos previa
mente. Por que o fenômeno representado ocorre de maneira
concentrada em determinada região? Por que a forma do
fenômeno é irregular ou regular? É nessa etapa também que
hipóteses podem ser criadas visando responder aos questio
namentos originados.
Nesse sentido, o fluxo de etapas inicia-se pela trans
ferência dos dados tabulares, através de algum método de
representação temática, para o mapa mudo que passa se
constituir como um mapa temático, que será explorada a partir
das etapas de leitura, análise e interpretação, conforme siste
matizado na Figura 11.
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Figura 11 – Sistematização do processo de construção
e exploração de mapas temáticos.
Fonte: Elaboração dos autores.

Além da forma manual de construção dos mapas, existem
atualmente diversas ferramentas gratuitas para criação intera
tiva de mapas na internet, entre elas estão o WebCart do IBGE
e o TargetMap. O WebCart do IBGE3 funciona em plataformas de
navegadores de internet e possibilita a criação de cartogramas
temáticos, utilizando vários dados das pesquisas desenvol
vidas pelo Instituto. O TargetMap4, assim como o WebCart
também funciona em plataforma de navegadores de internet.
No entanto, o seu principal foco é nos cartogramas mundiais
com diversos temas interessantes, que podem ser utilizados
como elemento interdisciplinar entre Geografia e outras disci
plinas do currículo, integração essa que está prevista nos PCNs.
3

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/webcart/>. Acesso em: 9 nov. 2016.

4

Disponível em: <http://www.targetmap.com/>. Acesso em: 9 nov. 2016.
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Considerações finais
Os mapas são elementos de identidade da Geografia,
saber utilizá-los como instrumento didático faz parte das capa
cidades esperadas pelo docente desse componente curricular.
O aprimoramento do ensino da leitura cartográfica deve ser
algo primordial para o professor de Geografia, considerando
a importância da alfabetização cartográfica no desenvolvi
mento das capacidades intelectuais do aluno.
No entanto, para ensinar a ler um mapa, é demandado
de quem o faz certo conhecimento sobre as questões que
envolvem a linguagem cartográfica. Por isso, é importante
conhecer as nuances que formam o processo cartográfico, desde
a produção dos dados brutos, até a sua espacialização final.
As novas tecnologias digitais aumentam as possibilidades
de utilização de mapas como elemento didático complementar
ao ensino de diversos conteúdos, não apenas os que são direta
mente relacionados com a Geografia. Nesse sentido, os mapas
podem ser utilizados como recurso interdisciplinar.
O presente artigo teve como intenção resgatar alguns
fundamentos importantes da cartografia temática, com vistas
a contribuir para a compreensão dos processos que envolvem
a criação de mapas temáticos, mostrando sua relação com o que
preconiza os PCNs.
Dessa forma, espera-se que metodologias que estimulem
a exploração de mapas possam ser aperfeiçoadas a partir
de debates de questões como as que foram contempladas
nesse artigo. Existem desafios para a melhoria do ensino
de Geografia e muitos desses desafios são correlatos ao
aprendizado cartográfico.
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A OCEANIA NOS LIVROS DIDÁTICOS
Gleydson Pinheiro Albano1

Introdução
O livro didático de Geografia se reveste de grande importância
para alunos e professores, principalmente em se tratando das
classes mais vulneráveis em face da falta de conexão para
acesso à internet e da impossibilidade de aquisição de livros
científicos que possam complementar e viabilizar determinados
conhecimentos da Geografia. Muitos professores também
enfrentam dificuldades, as quais estão relacionadas à atuali
zação e à indisponibilidade de tempo para ler além do livro
didático, pois muitos trabalham os três turnos, prejudicando
a possibilidade de leituras adicionais.
No caso dos conhecimentos ligados à Geografia da
Oceania, a situação é agravante, pois quase não existe literatura
sobre o tema em língua portuguesa. Quando esta existe, muitas
vezes se resume a aspectos turísticos da Oceania, voltados
para viajantes, como guias de países e cidades. A mídia (TV,
rádio e principais portais de notícias da internet) também
ignora a Oceania, retratando apenas os seus aspectos turís
ticos. Assim, a dependência do livro didático se torna crônica
para obter as informações necessárias sobre esse continente.

1

Professor Adjunto III do Departamento de Geografia, CERES/UFRN.
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O objetivo deste artigo é analisar a apresentação da
Oceania nos livros didáticos de Geografia do ensino funda
mental II, aprovados pelo PNLD 2014. A princípio, define-se
a importância do livro didático. Em seguida, há uma explicação
breve sobre a Oceania, dividindo-a em duas sub-regiões para
melhor compreensão continental: a Oceania Desenvolvida
(Austrália e Nova Zelândia) e as Ilhas do Pacífico (onde se
encontram todos os países subdesenvolvidos da Oceania).
Por fim, faz-se uma análise quantitativa dos livros
didáticos, que visa obter dados sobre a Oceania (Desenvolvida
e Ilhas do Pacífico), seus conteúdos, mapas, fotos, figuras,
gráficos, quadros, tabelas, atividades, textos complementares
e quantidade de referências bibliográficas trabalhadas em oito
livros aprovados (33% do total).

Importância dos livros didáticos
Nos dias atuais, apesar da modernidade dos equipa
mentos multimídias, da internet e do uso de computadores
e tablets nas escolas brasileiras, a realidade é que na maioria das
salas de aula brasileiras o principal (e às vezes único) material
pedagógico utilizado pelo professor ainda é o livro didático.
Nas escolas públicas, em razão do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), o livro tem ampla difusão e chega a milhões
de alunos e a todos os professores envolvidos no processo
de ensino aprendizagem. Inclusive, para muitos professores,
diante da falta de informação e da distorção das grades univer
sitárias, as quais não se comunicam com a realidade das salas
de aula, o livro didático muitas vezes se torna a única fonte
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de informação para o professor preparar sua aula nos ensinos
fundamental e médio.
Portanto, é de extrema importância uma pesquisa que
analise essa modalidade de material escolar, para conheci
mento de quais ideologias são passadas sobre determinados
assuntos e se os materiais em questão possuem informações
em quantidade e qualidade suficientes ao entendimento dos
conteúdos vinculados à Geografia da Oceania.
A esse respeito, Munakata (2012) observa que, nas últimas
décadas, o número de pesquisas sobre essa modalidade de
material escolar tem crescido de forma significativa: só em
1990 observa-se que o número de pesquisas passou de 22 títulos
(entre 1993 e 1995) para 29 (em 1996), 26 (em 1997), chegando a 79
(em 1999). O mesmo autor relata que, entre os anos 2001 e 2011,
a surpreendente cifra de aproximadamente 800 trabalhos sobre
o livro didático foram produzidos.

Difusão e análise do livro didático no Brasil
Os livros são usados como didáticos há alguns séculos,
porém, no Brasil, somente a partir do século XIX, com a vinda
da família real e a permissão da impressão de livros no país,
dá-se início à publicação de livros didáticos (MANTOVANI, 2009).
Já no século XX, o governo brasileiro, após pressões
de intelectuais como Monteiro Lobato (que chegou a ser
empresário fundador de uma editora), institui uma política
para o livro com a criação do Instituto Nacional do Livro
(INL), em 1937, assumindo a missão inicial de publicar
a “Enciclopédia Brasileira” e o “Dicionário da Lingua Nacional”.
Segundo Bragança (2009, p. 227).
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O INL recebeu duas outras incumbências: promover
as medidas necessárias para “aumentar, melhorar e baratear”
a edição de livros no país bem como para facilitar a impor
tação de livros estrangeiros, e “incentivar a organização
e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas” em todo
o território nacional, o que em parte seria realizado através
da doação das edições próprias, “bastando para isso ocorrer,
estarem a ele filiadas” as bibliotecas a serem beneficiadas.

Pouco tempo depois, em 30 de dezembro de 1938,
o decreto Lei nº 1006 estabelecia pela primeira vez as condições
para a produção, importação e utilização do livro didático,
ao mesmo tempo que fazia uma censura prévia do material,
já no artigo 3º (BRASIL, 1938).
Art. 1º É livre, no país, a produção ou a importação de livros
didáticos.
Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros
didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe.
§ 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcial
mente, a matéria das disciplinas constantes dos programas
escolares.
§ 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura
dos alunos em aula.
Art. 3º A partir de 1 de janeiro de 1940, os livros didáticos
que não tiverem tido autorização prévia, concedida pelo
Ministério da Educação, nos termos desta lei, não poderão
ser adotados no ensino das escolas pré-primárias, primárias,
normais, profissionais e secundárias, em toda a República.
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Nessa mesma lei, era previsto no seu artigo 8º a criação
das caixas escolares em todas as escolas do país, com a função
de arrecadar dinheiro com base em matrículas para a compra
de livros didáticos, além da Comissão Nacional do Livro
Didático, que visava avaliar e autorizar o seu uso (BRASIL, 1938).
Entretanto, inúmeras eram as causas que impediam a autori
zação de um livro didático, segundo a Lei nº 1006 (BRASIL, 1938),
e elas iam desde questões ligadas à ofensa à Pátria, ao Presidente
ou ao Regime, até problemas na norma da língua portuguesa.
Essa Lei, além de ser direcionada para o livro didático,
era uma política de avaliação e, por sua vez, de censura e dire
cionamento ideológico em que estava pautado o país naquela
conjuntura política, com o regime ditatorial de Vargas chamado
de Estado Novo.
Durante o período da ditadura militar, que se iniciou
em 1964, ocorre uma intensificação dessas políticas de massi
ficação na distribuição dos livros didáticos, além do controle
de avaliação e autorização desses materiais com a criação
da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED),
no âmbito de um acordo de cooperação entre o governo brasi
leiro (MEC) e a agência de cooperação e ajuda internacional
dos EUA (USAID), entre 1966 e 1971.
Krafzik (2006) observa que a COLTED, auxiliada pelos
técnicos dos EUA, elaboraram critérios de avaliação de novos
títulos didáticos que seriam comprados para a utilização nos
três níveis de ensino (primário, secundário e superior), a partir
da utilização de fichas, as quais informavam os itens referentes
à qualificação do autor, tais como: formação, experiência
no magistério, orientação didática e filosofia da educação.
Em relação ao livro, eram observados tanto aspectos materiais
como formato, impressão, ilustrações, índices; e também
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aspectos de conteúdo, que eram examinados quanto a: tema ou
assunto, exatidão científica, extensão e profundidade, orga
nização das ideias, exatidão da linguagem (de modo geral
e técnica), de caráter discursivo ou reflexivo.
No decorrer desse pequeno histórico sobre a normati
zação e a avaliação dos livros didáticos no Brasil, não é difícil
especular sobre os interesses envolvidos para controlar
o tipo de livro didático que o aluno brasileiro iria ter acesso,
principalmente com a interferência de técnicos americanos
no processo. Com o avanço desse controle ideológico dos livros
didáticos, vários estudos foram desencadeados, principalmente
a partir dos anos 1970, para averiguar o que os livros didáticos
apresentavam para os alunos, tanto no Brasil como no mundo.
Um trabalho pioneiro nessa área, escrito por Eco
e Bonazzi (1980), mostrava como as crianças italianas eram
educadas para o silêncio, a fim de consentir na espoliação e na
submissão à eterna forma opressiva de uma mesma ordem, disci
plinadas nas carteiras escolares por meio dos livros didáticos.
Um exemplo da análise feita por Eco e Bonazzi (1980) é a forma
em que aparecem os pobres nos livros didáticos, em demasia,
reafirmando sua proximidade com Deus – e que todos vão ser
iguais depois de mortos no paraíso. “Os ricos possuem muitas
coisas para comer e podem viver no ócio. Isto provoca frequen
temente doenças que os pobres, graças a Deus, não conhecem.
Há males que se escondem apenas nos pratos, nos copos, nas
poltronas de seda e nas camas macias” (ECO; BONAZZI,1980,
p. 23). Essa passagem evidenciada pelos autores mostra como
a ideologia dominante tenta mascarar e distorcer as classes
sociais no sistema capitalista, levando o pobre a se conformar
com sua situação.
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No Brasil dos anos 1970, foi escrito um trabalho de
fôlego sobre as ideologias que os livros didáticos passavam
para as crianças nos primeiros anos do ensino fundamental.
O trabalho de Deiró (2005) analisou 166 livros didáticos,
os mais indicados por 44% das escolas da Rede Oficial de
Ensino do Estado do Espírito Santo. Dessa análise, resultou que
os livros didáticos brasileiros estavam, assim como os italianos,
impregnados de ideologias das classes dominantes, precon
ceitos, racismo, que certamente impregnaram a personalidade
em desenvolvimento das crianças.
Deiró (2005) identifica as principais ideologias presentes
nos livros didáticos que dizem respeito à obediência à autori
dade constituída do pai, do professor e dos representantes da
pátria; à abordagem da natureza ao transmitir que não existe
contaminação e de que tudo é belo; à ideia de que a felicidade
não depende da riqueza, tentando pregar o conformismo social
na mente da criança.
Após o período do regime militar e com a abertura
democrática, o Ministério da Educação inicia uma nova etapa
em relação aos livros didáticos a partir da criação do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), em 1985, que tinha como
inovação a indicação do livro didático pelos professores.
Um novo processo de avaliação dos livros didáticos tem início
a partir de 1994, com a publicação de um livro chamado
“Definição de Critérios Para a Avaliação de Livros Didáticos”,
fruto de uma comissão de especialistas de várias áreas
chamados pelo MEC para diagnosticar os livros que o governo
comprava para as escolas públicas.
Desse modo, foi verificado que os livros tinham uma
péssima qualidade. Diante disso, o governo Fernando Henrique
Cardoso resolve investir em um programa de avaliação
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do livro didático em 1996. Com essa formulação do Guia do
Livro Didático, houve a exclusão dos livros que apresentavam
erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou
discriminação de qualquer tipo. Vale salientar que, além disso,
Fernando Henrique Cardoso também foi responsável por
aumentar a distribuição dos livros didáticos e promover sua
universalização para as séries finais do ensino fundamental
(BASSO, 2013; MANTOVANI, 2009).
Atualmente, o PNLD é um programa fortalecido, que
cresceu durante as últimas gestões presidenciais e hoje
contempla do ensino fundamental ao ensino médio. Em relação
à qualidade, o PNLD estabeleceu critérios que visam manter
a qualidade do livro didático, como: a adequação à ABNT;
a manutenção da qualidade gráfica; o não uso de propaganda;
a não permissão de conteúdo racista ou de qualquer tipo de
discriminação; o combate a erros conceituais; eliminação
de material que induza a erros ou que estejam desatualizados,
entre outros critérios técnicos.
De acordo com o PNLD 2014, voltado especificamente
para a Geografia no ensino fundamental, nota-se que existe
um conjunto de critérios de qualidade que visam balizar
as obras (além das já citadas anteriormente) no âmbito
da Geografia. Tais critérios estão agrupados dentro de um
item chamado “Correção e atualização de conceitos e infor
mações”. Nesse item, são observados os seguintes critérios:
a abordagem correta dos conceitos geográficos básicos, como
sociedade, natureza, espaço, paisagem, território, região
e lugar; informações e representações imagéticas corretas
e atualizadas; localização correta de fenômenos e fatos
geográficos; exploração correta de conceitos e informações
em atividades, exercícios e recursos gráficos; conceitos
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e informações que proporcionem a compreensão das rela
ções entre sociedade e natureza; conteúdo apresentado que
permita compreender e refletir sobre o cotidiano do aluno,
articulado às escalas regional, nacional e mundial; apresen
tação de relações espaço-temporais que possibilitem ao aluno
compreender a formação do espaço geográfico; por fim, a obra
deve apresentar discussão de diferenças políticas, econômicas,
sociais e culturais de povos e países, sem discriminar ou tratar
negativamente os que não seguem o padrão hegemônico de
conduta da sociedade ocidental, evitando visões distorcidas
da realidade (BRASIL, 2013).
Com base no exposto sobre os critérios de avaliação
específicos da Geografia pelo PNLD, observa-se que não existe
obrigatoriedade para a apresentação de conteúdos ligados
a qualquer parte do espaço geográfico mundial. Mas, pelo
fato de ser obrigatória, na obra, a apresentação das diferenças
políticas, econômicas, sociais e culturais de povos e países,
quando se trata do conteúdo relativo à Oceania, essas diferenças
devem aparecer para a análise, não só quando é abordada
a questão dos povos nativos da Oceania Desenvolvida – como
os aborígenes australianos e os maoris da Nova Zelândia – mas
principalmente quando versa acerca das diferenças entre os
povos e países da Oceania Desenvolvida e os povos e países das
Ilhas do Pacífico, onde estão todos os países subdesenvolvidos
da Oceania.
Portanto, interpretando os critérios adotados no âmbito
do PNLD 2014 para a área de Geografia, temos uma sugestão
de análise que contemple, no caso da Oceania, uma pluralidade
de povos e países. Além dos países desenvolvidos sob o modelo
ocidental da Austrália e da Nova Zelândia, os países subde
senvolvidos (Ilhas do Pacífico) que concentram a maior parte
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da sua população e cultura nativa, como Papua Nova Guiné
e as Ilhas Salomão.

Oceania
Nos últimos tempos, temos um crescimento significativo
de revistas e livros que abordam temas e lugares desconhecidos
e longínquos para os brasileiros em língua portuguesa. Por força
de Lei federal, no caso da África; ou por novos interesses vincu
lados ao crescimento econômico e geopolítico, como no caso
da Rússia, da China ou da Índia. Inclusive, muitas editoras têm
disponibilizado um volume significativo de livros sobre temas
vinculados à África e à Ásia. Entretanto, isso não ocorre quando
se observam os materiais publicados em língua portuguesa
sobre a Oceania, pois não são encontrados livros que abordem
questões econômicas ou ligadas à história ou à geografia
daquele espaço; raramente é que alguns são localizados, porém,
voltados para os turistas (guias de turismo) e abordam apenas
as belezas naturais e dicas de viagem.
Essa escassez de informação sobre a Oceania também está
presente nos meios de comunicação de massa, como a televisão
e os grandes portais de notícias da internet, que só em casos
de grandes desastres mostram aquela região, como em situa
ções de tsunamis, erupções vulcânicas e terremotos. Com base
nessas informações, seja no mercado editorial, seja na mídia,
o professor que ensina sobre a Oceania geralmente tem grande
dependência das informações passadas pelos livros didáticos.
Como os livros didáticos retratam a Oceania? Para esta
belecer um parâmetro de análise, é necessário mencionar
algumas características de grande importância sobre a Oceania
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que fazem parte da literatura internacional científica espe
cializada. De acordo com dados da divisão estatística da ONU
(UNITED NATIONS STATISTIC DIVISION, 2012), a Oceania divi
de-se em quatro sub-regiões:
• Austrália e Nova Zelândia – composta por países
desenvolvidos: Austrália, Nova Zelândia e da ilha de
Norfolk, que pertence à Austrália;
• Melanésia – composta por países subdesenvolvidos:
Fiji, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e do
território francês chamado Nova Caledônia;
• Micronésia – composta por países subdesenvol
vidos: Kiribati, Ilhas Marshall, Estados Federados
da Micronésia, Nauru, Palau e território de Guam que
pertence aos Estados Unidos, além das Ilhas Marianas
do Norte que estão livremente associadas aos Estados
Unidos;
• Polinésia – composta por países subdesenvolvidos:
Samoa; Tonga; Tuvalu e os territórios Samoa Americana
(EUA); Ilhas Cook e Tokelau (Nova Zelândia); Polinésia
Francesa, bem como Wallis e Futuna (França); Pitcairn
(Reino Unido); além de Niue, associado livremente
a Nova Zelândia.
Devido à incidência de enormes disparidades econômicas
e sociais entre algumas sub-regiões da Oceania, este trabalho
divide essas quatro sub-regiões em duas partes: Oceania
Desenvolvida (Austrália e Nova Zelândia) e Ilhas do Pacífico
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(Estados dependentes e independentes subdesenvolvidos
na Melanésia, Micronésia e Polinésia).

Oceania Desenvolvida (Austrália e Nova Zelândia)
A Oceania Desenvolvida ostenta altos índices nos seus
indicadores de desenvolvimento e qualidade de vida nos
dois países que dela fazem parte: Austrália e Nova Zelândia.
Essas duas nações são as únicas na Oceania a ser conside
radas “nações desenvolvidas”. Além disso, fazem parte da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), da qual a maioria dos países que fazem parte são
considerados desenvolvidos, mantendo elevados o PIB per
capita e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esses dois
países também são classificados como “Economias avançadas”
pelo Fundo Monetário Internacional (INTERNATIONAL
MONETARY FUND, 2014).
Com base na Tabela 1, nota-se que tanto a Nova
Zelândia quanto a Austrália fazem parte da elite do Índice de
Desenvolvimento Humano Global divulgado pela ONU, com
a Austrália em segundo lugar e a Nova Zelândia em sétimo.
Em relação ao PIB per capita, existe um alto padrão nos dois
países, com mais de 64 mil dólares na Austrália e mais de 40 mil
dólares na Nova Zelândia.
Devido às exportações de matérias-primas, principal
mente ligadas a minérios, combustíveis, ouro e pedras preciosas
(que representam quase 60% das exportações), a balança
comercial da Austrália se mantém positivamente, mesmo
com a importação de combustíveis, máquinas e automóveis
que pesam cerca de 45% na pauta de importações. Já a Nova
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Zelândia enfrenta um saldo levemente negativo, principalmente
das importações de combustíveis, máquinas e automóveis
(representando cerca de 40% das exportações), que superam
as exportações de ovos, leite, mel, carne e madeira – principais
produtos exportados (representando quase 50% das exporta
ções) (BRASIL, 2014a, 2014b).
Tabela 1 – Oceania Desenvolvida: dados
gerais, demográficos e econômicos.
PIB
Países e
per
ranking
Pop.
PIB
Export.
Superfície
capita
no IDH Estimativa
Milhares
(USD)
(km²)
(USD)
Global
(2013)
(USD)
Milhares
(FMI,
2014
2013)

Saldo
Balança
Import.
Comercial
(USD)
(USD)
Milhares
(2013)
Milhares

Austrália
23.200.000 7.682.400 1.505.287 64.863 252.200.000 232.500.000 19.700.000
(2)
Nova
Zelândia 4.480.000
(7)

270.534

181.330 40.481 43.900.000 44.500.000

-540.000

Fonte: United Nations Development Programme (2014) e Brasil (2014a, 2014b).

Apesar de as estatísticas internacionais mostrarem esses
dois países como desenvolvidos e de alto padrão, os dois países
apresentam algumas contradições sociais e econômicas que se
iniciaram com o processo de colonização de ambos pelo Império
Britânico, trazendo grandes prejuízos ambientais e sociocultu
rais para as populações nativas que habitavam e ainda habitam
esses territórios, como os aborígenes na Austrália e os Maoris
na Nova Zelândia.
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Ilhas do Pacífico (Melanésia, Micronésia e Polinésia)
Essa parte da Oceania está dividida em três sub-regiões,
onde está localizada a totalidade dos países subdesenvolvidos
da Oceania (Melanésia, Micronésia e Polinésia) e também
ilhas dependentes da administração das grandes potências.
Todas essas ilhas são chamadas de Ilhas do Pacífico pela lite
ratura internacional. Ademais, as nações subdesenvolvidas
da Oceania apresentam um quadro de extrema fragilidade
em sua autonomia, muitas vezes, dependem inteiramente de
outros países (ex-colonizadores) para sua sobrevivência.
Em relação ao espaço, muitas dessas nações têm uma
pequena extensão territorial e pouca população. Observando
os dados estatísticos disponíveis no Secretariat of The Pacific
Community (2014) verifica-se que a maioria das nações-ilhas
dispõe de minúsculos territórios, pouca população (alguns
países têm a população inferior a muitas cidades pequenas
do Brasil), um Produto Interno Bruto (PIB) muito baixo e um
comércio externo frágil, quase sempre com a balança comer
cial fechando negativamente devido à dependência crônica
das importações (Tabela 2).
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Tabela 2 – Ilhas do Pacífico: dados gerais,
demográficos e econômicos.
Países e
ranking
Pop.
Superfície
no IDH Estimativa
(km²)
Global
(2013)
2014

PIB
Milhares
(USD)

Saldo
PIB per Export. Import. Balança
capita
(USD)
(USD) Comercial
(USD) Milhares Milhares
(USD)
Milhares

Melanésia
Ilhas Fiji
(88)

859.200

18.273

3.099.191

3.639

Nova
Caledônia
(FRA)

259.000

18.576

9.093.963

36.405 1.384.497 3.374.565 -1.990.067

Papua
Nova Guiné 7.398.500
(157)

462.840

1.064.272 2.151.769 -1.097.486

127.000.0000 18.437 6.706.668 3.137.230 2.569.428

Ilhas
Salomão
(157)

610.800

30.407

927.390

1.676

451.695

523.042

-71.348

Vanuatu
(131)

264.700

12.281

760.097

3.099

54.814

296.643

-241.830

Micronésia
Estados
Federados
da
Micronésia
(124)

103.000

701

310.213

3.031

36.919

188.061

-161.162

Guam
(EUA)

174.900

541

4.577.000

25.420

43.996

900.951

-856.965
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Kiribati
(133)

108.800

811

170.542

1.651

8.478

90.468

-81.990

Ilhas
Marshall

54.200

181

173.700

3.158

65.300

175.800

-110.500

Nauru

10.500

21

85.337

8.379

49.755

14.540

35.216

Ilhas
Marianas
do Norte
(EUA)

55.600

457

733.000

11.622

20

379.000

-378.980

Palau (60)

17.800

444

212.903

10.314

18.620

125.066

-106.445

Polinésia
Samoa
Americana
(EUA)

56.500

199

615.000

9.333

278.288

207.388

70.900

Ilhas Cook
(NZ)

15.200

237

272.769

17.565

2.943

102.411

-99.468

Polinésia
Francesa
(FRA)

261.400

3.521

7.200.000

26.667

161.308

Niue

1.500

259

22.857

15.807

881

11.674

-10.793

Ilhas
Pitcairn
(RU)

60

5

-

3.385

-

-

-

Samoa
(106)

187.400

2.935

675.729

3.680

76.325

343.009

-266.684

Tokelau
(NZ)

1.200

12

-

-

-

-

-

Tonga
(100)

103.300

650

470.669

4.557

15.287

195.819

-180.532

Tuvalu

10.900

26

38.178

3.407

653

20.510

-19.857
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(continuação)

Wallis e
Futuna
(FRA)

12.100

142

183.181

12.324

204

63.966

-63.762

Fonte: Secretariat of The Pacific Community (2014)2 e
United Nations Development Programme (2014).

A fragilidade dessas ilhas não se restringe a esses dados
estatísticos, indo muito mais além. Essa fragilidade leva a uma
relação de dependência uma para com outras nações. A esse
respeito, Vltchek (2010) observa que, além dessa fragilidade,
colabora para a situação de dependência dessas Ilhas do Pacífico
o sistema de dominação imposto pelas potências regionais
Austrália e Nova Zelândia, junto com os Estados Unidos,
que isolam e dividem essas nações insulares. Em alguns países,
como Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, a situação de pobreza
e desigualdade social se assemelha aos países mais pobres
da África, como se observa no quadro posto pelo baixo lugar
ocupado no ranking do IDH mundial, um dos piores do mundo.

2

Os dados estatísticos colhidos são de vários anos devido à precariedade

do serviço de estatística das nações. Os dados do PIB/PB per capita de
Pitcarin e Wallis e Fortuna foram colhidos em 2006; Samoa Americana,
Guam, Ilhas Marianas do Norte, Nova Caledônia foram colhidos em
2010; os demais entre 2011 e 2012. Os dados sobre a balança comercial
(exportações, importações e saldo) de Papua Nova Guiné foram colhidos
em 2008; Nauru e Ilhas Marianas do Norte em 2010; os demais, entre 2011 e
2012 (SECRETARIAT OF THE PACIFIC COMMUNITY, 2014).
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Oceania nos livros didáticos
Este tópico trata da análise de um conjunto de livros
didáticos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental II, no intuito de
descobrir qual o tipo de informação é passada sobre a Oceania.
Em um primeiro momento, faz-se uma análise superficial
a partir do sumário dos 24 livros aprovados pelo PNLD (2014)
para averiguar a presença ou não do conteúdo relativo à Oceania
nos referidos livros didáticos. Posta em prática essa análise,
parte-se para uma apreciação mais profunda de 08 obras (33%),
de eixo quantitativo, dos livros didáticos aprovados no último
PNLD para observar a presença das temáticas relacionadas
à Oceania Desenvolvida (Austrália e Nova Zelândia) e às Ilhas do
Pacífico (Melanésia, Micronésia e Polinésia, onde se encontram
todos os países subdesenvolvidos da Oceania).

A Oceania nas obras aprovadas do
PNLD 2014 (ensino fundamental)
Com base na análise dos sumários dos livros disponibi
lizados pelo Manual do PNLD 2014 (MEC, 2014), contata-se que
das 24 coleções aprovadas pelo PNLD 2014, nada menos que 17
tratam do referido tema de forma direta em seu sumário
(Quadro 1). Existem ainda duas coleções que usam o termo
“países desenvolvidos da Bacia do Pacífico” que pode englobar
ainda a parte desenvolvida da Oceania, da qual faz parte
a Austrália e a Nova Zelândia. Uma coleção usa o termo “Bacia
do Pacífico” que pode também incluir os países da Oceania.
Existem ainda 4 coleções que não abordam em seus sumários
a temática. Por dedução, nota-se que, nessas coleções, a Oceania
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passa a não existir, possivelmente por não se achar com impor
tância suficiente para ser abordada no contexto global.

Coleção

Apresenta Oceania
Em qual
como item do
ano?
Sumário?

Editora

Expedições Geográficas

Sim

9º ano

Moderna

Observatório de
Geografia

Talvez – termo
“Bacia do Pacífico”

9º ano

Moderna

Coleção Geografia

Não

-

AJS

Geografia dinâmica
e contraste

Sim

8º ano

Edições Escala
Educacional

Coleção século
XXI: Geografia e
participação

Não

-

IBEP

Geografia em foco

Sim

9º ano

Leya

Geografia: espaço
e vivência

Talvez – termo
“Países desenvolvidos
da bacia do Pacífico”

9º ano

Saraiva

Geografia – Estudos
para a compreensão
do espaço

Sim

9º ano

FTD

Geografia, homem
e espaço

Sim

9º ano

Saraiva

Geografia nos
dias de hoje

Sim

9º ano

Leya

9º ano

Edições Escala
Educacional

Talvez – termo
Geografia, Sociedade
“Países desenvolvidos
e Cotidiano
da bacia do Pacífico”
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Geografia – uma
leitura do mundo

Não

-

FTD

Geografias do mundo

Sim

8º ano

FTD

Jornadas.Geo

Sim

8º ano

Saraiva

Mundo da Geografia

Sim

9º ano

Editora
Positivo

O mundo da Geografia

Sim

9º ano

Terra Sul
Editora

Para viver juntos
Geografia

Sim

9º ano

Edições SM

Perspectiva – Geografia

Sim

9º ano

Editora do
Brasil

Por dentro da
Geografia

Não

-

Saraiva

Projeto Araribá
– Geografia

Sim

9º ano

Moderna

Projeto Radix
– Geografia

Sim

9º ano

Scipione

Projeto Teláris
– Geografia

Sim

9º ano

Ática

Projeto Velear
– Geografia

Sim

9º ano

Scipione

Vontade de saber
Geografia

Sim

9º ano

FTD

Quadro 1 – Livros do PNLD 2014 que contêm Oceania no Sumário.
Fonte: Manual do Livro Didático, PNLD 2014.

Das coleções aprovadas no PNLD 2014, há 14 coleções
do 9º ano e 3 coleções do 8º ano do ensino fundamental que
abordam a temática da Oceania de forma clara no seu sumário
(Quadro 1).
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Análise quantitativa sobre a
Oceania nos livros didáticos
A partir do quantitativo de oito obras aprovadas no PNLD
2014, constata-se o aparecimento de conteúdos, mapas, figuras,
fotos, atividades e referências bibliográficas relacionados
à Oceania, tipificando-se esse aparecimento em duas sub-re
giões: as Ilhas do Pacífico e a Oceania Desenvolvida (Austrália
e Nova Zelândia).
A abordagem da Oceania nos Livros Didáticos é sempre
uma abordagem marginal a respeito dos outros continentes
e até dos países. O número de páginas sobre o referido conti
nente sempre é baixo em relação a outras partes do mundo.
A coleção que trouxe o maior número de páginas sobre a Oceania
foi: Projeto Telares – Geografia (Livro H), com 22 páginas de
conteúdo, além das atividades e dos textos complementares,
ainda assim fica aquém de outras abordagens regionais, como
o Japão, um único país que, na mesma coleção, teve um número
de páginas similar. Outros livros analisados trazem uma média
de apenas 15 páginas de conteúdos sobre a Oceania.
Em relação ao conteúdo apresentado, de acordo com
o Gráfico 1, existe uma diferença substancial entre o número de
páginas voltadas para a Oceania Desenvolvida e as páginas sobre
as Ilhas do Pacífico. Em todas as obras didáticas analisadas3,
a Oceania Desenvolvida é retratada com um volume maior de
3

A – BARONI, Adriano et al. Geografia em foco, nono ano. São Paulo:

Leya, 2012.
B – TAMDIJAN, James Onnig; MENDES, Ivan Lazzari. Geografia: estudos
para a compreensão do espaço: O espaço do mundo II, 9 ano. São Paulo:
FTD, 2012.
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páginas do que as Ilhas do Pacífico, chegando a casos em que
existe um equilíbrio maior (no Livro D são 7 páginas sobre as
Ilhas do Pacífico e 9 páginas sobre a Oceania Desenvolvida)
e casos em que a diferença é extremamente grande, com os
conteúdos voltados para as Ilhas do Pacífico representando
somente uma pequena fração quase insignificante (somente
3 páginas no Livro H, em relação as 19 páginas voltadas para
a Oceania Desenvolvida). Esse tipo de tratamento em relação
ao conteúdo reforça ainda mais o desconhecimento a respeito
das Ilhas do Pacífico pelos alunos e professores brasileiros.

C – GIARDINO, Cláudio et al. Geografia nos dias de hoje. São Paulo:
Leya, 2012.
D – SAMPAIO, Fernando dos Santos; MEDEIROS, Marlon Clovis de. Para
viver juntos: geografia, 9 ano: ensino fundamental. São Paulo: Edições
SM, 2012.
E – MAGALHÃES, Cláudia; et al. Perspectiva: Geografia, 9 ano. São Paulo:
Editora do Brasil, 2009. F – VEDOVATE, Fernando Carlo (Ed.). Projeto
Araribá: geografia. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2010.
G – GARCIA, Valquíria Pires; BELLUCCI, Beluce. Projeto Radix:
geografia. São Paulo: Editora Scipione, 2014. Disponível em: <http://
livrodigital.abrileducacao.com.br/_layouts/LeitorDigital/index3.
html?permissaoUsuario=Professor&idObra=266>. Acesso em: 3 out. 2014.
H – VESENTINI, J. William; VLACH, Vânia. Projeto Teláris: Geografia: Os
países do Norte e o panorama do século XXI. São Paulo: Editora Ática, 2014.
Disponível em: <http://www.scipioneatica.com.br/fp/projeto_telaris_
geografia_9ano/index.html>. Acesso em: 3 out. 2014.
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Conteúdos sobre a Oceania em Livros Didáticos
(nº de páginas)
20
15
Ilhas do
Pacifico

10

Oceania
Desenvolvida

5
0

A

B

C

D

E

F

G

H

Livros

Gráfico 1 – Conteúdos sobre a Oceania em Livros Didáticos.
Fonte: Livros Didáticos pesquisados.

Acerca do aparecimento de mapas sobre a Oceania, 100%
das obras analisadas dispõem de mais mapas para retratar
a Oceania Desenvolvida do que as Ilhas do Pacífico. As situa
ções mais equilibradas são as dos livros C e F e há situações
de extrema desigualdade, por exemplo, o Livro B, que apresenta
10 mapas retratando a Oceania Desenvolvida e apenas 3 para
retratar as Ilhas do Pacífico (Gráfico 2).

Gleydson Pinheiro Albano

104

A OCEANIA NOS LIVROS DIDÁTICOS

Mapas sobre a Oceania em Livros Didáticos
(em nº de ocorrências)
18
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Gráfico 2 – Mapas sobre a Oceania em Livros Didáticos.
Fonte: Livros Didáticos pesquisados.

Sobre o aparecimento de figuras e fotos sobre a Oceania,
observa-se uma situação diferenciada. Existe um livro (Livro D)
que apresenta um número maior de fotos e figuras sobre as Ilhas
do Pacífico do que sobre a Oceania Desenvolvida e outro que
apresenta uma situação de igualdade na representação picto
gráfica. Entretanto, cinco livros apresentam uma representação
pictográfica das Ilhas do Pacífico de forma quase inexistente,
enquanto retrata a Oceania Desenvolvida com muitas ilustra
ções, gerando, assim, um tratamento distorcido da realidade
continental. Um livro (Livro H) chega, inclusive, a não retratar
com figuras e fotos as Ilhas do Pacífico (Gráfico 3).
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Figuras e fotos sobre a Oceania em Livros Didáticos
(em nº de ocorrências)
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Gráfico 3 – Figuras e fotos sobre a Oceania em Livros Didáticos.
Fonte: Livros Didáticos pesquisados.

Sobre o aparecimento de atividades voltadas à Oceania
para o discente executar no livro didático, a disparidade entre
Oceania Desenvolvida e as Ilhas do Pacífico se mantém em todos
os livros analisados, existindo, em alguns deles, uma discre
pância menor; e em outros, uma grande diferença (Livro B que
nem formulou atividades para as Ilhas do Pacífico e o Livro H
que formulou uma atividade sobre as Ilhas do Pacífico e dez
sobre a Oceania Desenvolvida – Gráfico 4).
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Atividades sobre a Oceania em Livros Didáticos
(em nº de ocorrências)
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Gráfico 4 – Atividades sobre a Oceania em Livros Didáticos.
Fonte: Livros Didáticos pesquisados.

A respeito da quantidade de fontes bibliográficas citadas
no corpo do capítulo sobre a Oceania, apreende-se que 100% dos
livros didáticos citam mais fontes bibliográficas sobre a Oceania
Desenvolvida do que sobre as Ilhas do Pacífico, sendo que,
em algumas obras, a diferença acerca das fontes citadas chega
a mais de 100%, como no Livro A, C e H (Gráfico 5).
Fontes Bibliográficas sobre a Oceania em Livros
Didáticos (em nº de ocorrências)
18
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Gráfico 5 – Fontes Bibliográficas sobre a Oceania em Livros Didáticos.
Fonte: Livros Didáticos pesquisados.
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Considerações finais
Por fim, é notório que a abordagem quantitativa dos
livros didáticos sobre a Oceania distorce a visão que o aluno
e o professor vão ter a respeito desse continente, pela ausência
ou pelo baixo número de informações da sub-região conhecida
como Ilhas do Pacifico, onde se concentra a totalidade dos
países subdesenvolvidos, alguns com um dos piores índices
de desenvolvimento humano do mundo, como as Ilhas Salomão
e Papua Nova Guiné.
Com essa omissão, constata-se um mascaramento dessa
realidade continental, que reforça a visão distorcida da Oceania
de continente desenvolvido e com níveis altos de qualidade
de vida (Austrália e Nova Zelândia).
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HISTÓRIA DA GEOGRAFIA ESCOLAR
NO BRASIL: O SABER ENSINADO
Jeane Medeiros Silva1

Um extenso período sobre a gênese e as práticas iniciais do
Ensino de Geografia brasileiro ainda permanece desconhecido
ou pouco conhecido. São cerca de um século e meio (ou mais)
de proposições e dinâmicas didáticas silenciadas pelo desapare
cimento das gerações de professores, de estudantes e de outros
sujeitos sociais envolvidos nessa lenta e espaçada construção.
Todavia, ainda brilham muitos pontos de luz nesse passado:
testemunhos e materialidades, discursos inscritos em compên
dios escolares, em peças jurídicas, em narrativas biográficas
ou ficcionais, entre outros documentos, cujo encadeamento
nunca retornará essa formação em sua plenitude, mas sempre
se farão presentes possibilidades de compreensão sobre como
se organizou, constituiu-se e se cumpriu a disciplina escolar
com a qual, e na qual, trabalhamos: a Geografia.
No âmbito do Ensino de Geografia como área de pesquisa
e de formação de professores, especificamente na perspectiva
histórica, frequentemente reproduzimos muitos consensos
inverídicos, que distorcem a percepção da identidade que
temos e, portanto, do valor que nós atribuímos: que aquele
ensino era meramente descritivo, mnemônico, entediante e por isso
de pouca importância, que no século XIX praticamente inexistiam
livros didáticos de Geografia, sendo em sua maioria importados,
1

Doutora em Geografia pela universidade Federal de Uberlância.
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que o ensino de Geografia anterior à institucionalização da ciência
geográfica no Brasil era acientífica, apolítica, de pouco valor cultural,
entre outras generalidades.
Conhecer a História da Geografia Escolar, nesse sentido,
é importante pelo significativo elenco de motivos que sua
investigação pode nos oferecer, pois permite relacionar acontecimentos, contextos político-ideológicos, visões de mundo
e práticas que construíram a disciplina, assim explicando como,
por que e para quem é o ensino geográfico, a formação que
pretendemos (para professores e alunos): é parte significativa
da nossa identidade. Sob essa ótica, não se trata da história pela
história, mas do histórico como fator decisivo para compreender
questionamentos, problemas e desafios do tempo presente.
Como contribuição ao conhecimento histórico da
Geografia Escolar brasileira, no período anterior à institu
cionalização da ciência geográfica no Brasil (dos anos 1810
a 1930), este trabalho objetivou analisar discursos sobre o saber
geográfico ensinado, distinto do saber a ser ensinado e do saber
apreendido, como esclarecemos adiante. Para isso, recortamos
diversos fragmentos discursivos, de diferentes épocas, inscritos
na literatura ficcional e não ficcional brasileira, e nos quais se
mencionam vivências e práticas do ensinar Geografia.
Tendo em vista este objetivo, e os objetos selecionados,
procuramos, mesmo que parcialmente (uma representação
ínfima de um período e de uma extensão geográfica muito
ampla), responder a estes questionamentos: como se ensinava
e se aprendia Geografia? Qual era a percepção desse ensino?
Quais os significados dessa disciplina para os sujeitos de então?
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O saber ensinado: proposições metodológicas
para conhecer a História da Geografia Escolar
Metodologicamente, conforme Bittencourt (2008), há três
vertentes para se investigar a história de uma disciplina
escolar, considerando-se o saber: o saber a ser ensinado, o saber
ensinado e o saber apreendido. O primeiro, o saber a ser ensinado,
remete ao tratamento, aos fundamentos e às orientações que
são pressupostos, ou projetam uma disciplina e seus objetivos
para inseri-la no contexto social da escola: algumas de suas
materialidades são os livros didáticos, a legislação educacional,
a formação de professores e seus discursos (anotações, planos
de aula, plano de ensino, programas e currículos), os objetos
de aprendizagem, tudo, enfim, que sinaliza para um cenário
de ensino e aprendizagem de uma disciplina. O último,
o saber apreendido, avalia as perspectivas e os horizontes de
aprendizagem que constituíram o sujeito aprendiz (e também
o professor), mensurando, portanto, a realização do saber
proposto e do saber praticado. E o saber ensinado faz a ponte
de realização entre o saber a ser ensinado e o saber apreendido:
refere-se às práticas de ensino e aprendizagem, ao processo
iniciado no contexto da sala de aula.
O período delineado para conhecer historicamente uma
dada disciplina aumenta o grau de dificuldade na medida em
que se distancia do tempo do pesquisador, pois os documentos
se perdem, as gerações de professores e estudantes se extin
guem, de forma que os objetos de investigação comumente
recorrem a análises indiretas para construir conhecimentos,
notadamente o que se deixou registrado dessas práticas.
O século XIX e as décadas iniciais do século XX, período
delimitado para este texto, por exemplo, não apresenta
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fartos registros sobre o ensino de Geografia, ainda mais pelas
condições culturais e estruturais que foram próprias a esse
período: a imprensa pedagógica e algo que se assemelhasse
à produção de saberes acadêmicos sobre a educação geográfica
eram incipientes. Registros oficiais, como relatórios inerentes
à vida burocrática do Estado, obras memorialistas, a literatura
ficcional, de forma muito fragmentada, são os documentos
mais pertinentes à compreensão do ensino de Geografia,
nesse período, para se conhecer os discursos instituintes da
Geografia escolar brasileira. Nesse conjunto, é mais acessível
o saber a ser ensinado, do qual os manuais didáticos, a legislação
e os programas educacionais são documentos muito vivos2.

Algumas considerações sobre a formação
do ensino de Geografia no Brasil
Desde 1500, marco da colonização europeia no Brasil,
por cerca de trezentos anos, período da formação inicial
da educação básica no país, não se observa a Geografia com um
objetivo educacional. No período jesuíta, os saberes geográficos
atuaram em um papel secundário, como referência e como
saber auxiliar ao estudo da retórica e ao aprendizado da leitura,
perfazendo, portanto, um ensino implícito: nos períodos jesuítico
e pombalino, o conhecimento mais próximo do saber geográfico
ensinado foi a Cosmografia, recomendada no Ratio Studiorum
(SILVA, 2012).

Para compreender o saber escolar de Geografia a ser ensinado, ver
o trabalho de Silva (2012).
2
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Ademais, ocorreram mudanças significativas após
a expulsão dos jesuítas e o ostracismo do período pombalino.
De fato, as décadas iniciais do século XIX foram o tempo do
surgimento da Geografia como disciplina autônoma, no Rio
de Janeiro, cidade que teve a primazia das atividades culturais
e editoriais da educação brasileira daquele século, e foi nesse
cenário que surgiram as primeiras gerações de atividades que
constituíram a Geografia como um saber autônomo, a exemplo
de cursos livres, aulas avulsas preparatórias para o ingresso
no ensino superior, legislações estruturando e orientando
a disciplina, e os primeiros livros didáticos dessa matéria, o que
ocorre a partir de 1810, ainda no período joanino.
Portanto, a corte joanina foi o ponto de partida, posto
que as primeiras manifestações da Geografia como disciplina
independente surgiram no ensino superior3, na organização curri
cular de alguns dos primeiros cursos científicos introduzidos
no território brasileiro, no contexto da formação da Academia
Real Militar (1810)4. Nesses termos, o contexto de emergência
da educação geográfica foi a introdução de uma educação
científica na colônia, em nível superior. Provavelmente por essa
inserção, a Geografia passou a ser estudada em aulas avulsas,
como preparatório para o ingresso no ensino superior.
As obras que fundamentam essa iniciativa foram as do
Abbé Nicolle de La Croix e do geógrafo escocês John Pinkerton,
influentes no ensino de Geografia francês que, por sua vez,
A despeito do consenso de o ensino básico de Geografia anteceder o ensino
superior, propagado amplamente pelos historiadores do ensino de Geografia.
3

A Carta Régia de 04 de dezembro de 1810, que fundou a Academia Real
Militar do Rio de Janeiro, pode ser considerada a “certidão de nascimento”
da Geografia brasileira, no sentido da oficialização e da institucionalização
desse saber (SILVA, 2012).
4
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foi modelo do ensino de Geografia brasileiro nesse e em outros
períodos, e que são a mais antiga referência geográfica reco
mendada pelo Estado para o ensino de Geografia. Tratava-se
de uma Geografia articulada na descrição dos espaços da
Terra, tendo por princípio sua divisão política, apresentando
a onomástica, a estatística, a hierarquia e a História como
meios de fazer conhecidas as nações constituídas do mundo,
com atenção particular às corografias nacionais, embora
a brasileira, de início, não tenha tido representação, o que só
ocorreria mais tarde, após o processo de independência polí
tica. Esse será o contexto do surgimento, alguns anos depois,
da Corografia Brasílica, de Ayres de Casal. A Geografia estudada
na Academia Militar foi aquela introduzida para as elites,
dentre as quais surgiram alguns e se tornaram futuros lentes
do ensino secundário e/ou autores dos manuais de Geografia.
E sua tradição se filia a uma acepção científica da Geografia:
a Geografia moderna clássica, fundamentada a partir de
Varenius, desenvolvida nos grandes tratados geográficos dos
séculos XVIII e XIX, nas sociedades geográficas, nos relatórios
do Estado (SILVA, 2012).
Até as primeiras décadas do século XX, faltavam
instituições, mão de obra especializada, materiais de estudo,
organização sistêmica tanto institucional quanto curricular.
Esse foi o cenário em que, pela primeira vez, a Geografia
foi convocada como disciplina independente para o processo
de instrução no Brasil.
Nesse cenário, a bibliografia didática desempenhou
um papel precípuo para constituir e dar corpo ao ensino de
Geografia, sobretudo por institucionalizar saberes referentes
à Geografia, em especial, no Brasil, e por instrumentalizar
os docentes dessa disciplina. Como afirmou Antonio Firmino
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Proença (19285): “Ordinariamente se faz o estudo do paiz pelos
compendios. Ainda que o livro não vá ás mãos do alumno,
é pelo livro que o professor ensina e, portanto, é pelo livro
que o alumno aprende”. E os livros começaram a se formar
e a ganhar força no contexto em que se desenvolveu um
mercado editorial brasileiro, a par de um certo desenvolvimento
da educação, que permanecerá, por todo o período em análise,
aquém das demandas reais, revelando-se um serviço precário
e elitizado, com índices muito altos de analfabetismo e índices
muito baixos de indivíduos com qualificação técnica, mas que
permitirá a ascensão e a consolidação da Geografia como saber
escolar, com uma bibliografia constituída.
O Estado brasileiro, do século XIX em diante, foi
o grande agente articulador da educação, por força legisladora.
A fundação do Colégio Pedro II consolidou um processo anun
ciado desde a década de 1810, a partir de quando o ensino de
Geografia, em nível elementar, sobreviveu inicialmente nas
aulas avulsas de Geografia, o que marcou o surgimento de livros
didáticos no início da década de 1820.
No início dos anos 1830, dos cursos avulsos, esse ensino
migrou para diversas instituições públicas provinciais e,
em 1837, integrou o quadro curricular do Colégio Pedro II,
estabelecendo-se definitivamente no ensino secundário.
O Colégio Pedro II (e os cursos jurídicos) influenciou direta
mente na consolidação da Geografia como disciplina, de forma
que esse ensino, introduzido como disciplina no ensino supe
rior, ganhou forças no ensino secundário e, posteriormente,
ampliou-se para o ensino primário – para tanto, participou de

5

Livro muito antigo e não consta numeração das páginas.
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um processo significativo de nacionalização, sobretudo mais
tarde, ao findar da Primeira República.
No âmbito do Colégio Pedro II, os cursos independentes
transformaram-se em programas seriados e anuais. A partir
daí, o ensino de Geografia atuou no contexto do fortalecimento
da Monarquia, sendo chamada para contribuir com a civilização
da nação a partir do modelo europeu, liderado pela elite polí
tica, participando da construção da nacionalidade brasileira.
A ação do Estado, nesse momento, no campo educacional, queria
ombrear o país com as nações civilizadas, agindo, portanto, nos
cursos superiores, e notadamente no que interferisse no âmbito
deles, como é o caso dos preparatórios e do ensino secundário,
como parte dessa manobra.
Assim, o ensino de Geografia, com intensidade variante,
assumiu um duplo papel: o da nacionalização e o da cultura
geral, além de formar cientificamente profissionais liberais
e técnicos. Perpassou, portanto, por um papel cultural,
um papel nacional e um papel científico.
Até o fim do Império, houve 10 atos legais de regulação da
estrutura pedagógica, da grade curricular e dos saberes a ser
ministrados no Colégio Pedro II, determinando a organização
do ensino secundário e delimitando os espaços que a Geografia
assumiu na grade das disciplinas escolares. A trajetória dessa
legislação demonstra o estabelecimento da Geografia como
disciplina, com maior ou menor carga horária, em todas ou em
apenas algumas séries.
Ademais, não teve um nome comum; não era apenas,
ainda, “Geografia”: seus saberes responderam por Cosmografia,
por Corografia, foi qualificada e dividida em Antiga, Matemática,
Geral, Descritiva. Essa sucessão de nomes demonstra pensa
mentos diferentes, e em construção, sobre esse saber didático,
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pensamentos que dizem respeito, com frequência, à divisão do
globo para estudo, ou à complexidade da organização do ensino.
A Geografia surge e desenvolve-se irmanada com
a História: ou o ensino de Geografia precedia o de História
ou ocorriam simultaneamente. Não havia separação clara nos
programas e nas regências. Mesmo a literatura didática e de
referência, até a década de 1850, evidencia essa conjunção,
materializando ambas sem limites claros, de maneira depen
dente. Ainda se definiam os objetivos do ensino de Geografia.
Os discursos didáticos de Geografia, desde seu surgi
mento, inscrevendo-se, direta ou indiretamente na Geografia
Moderna clássica, assimilaram a estrutura da Geografia Física,
da Geografia Política e da Cosmografia como vertentes da sua
organização. Nacionalmente, por quase um século, a obra de
Ayres de Casal referenciou a concepção geográfica escolar,
sendo, portanto, o expoente e a perspectiva dominante no século
XIX quanto aos estudos corográficos: foi amplamente utilizada
sua estrutura de regionalização do território por províncias,
as principais descrições políticas e físicas, com as alterações
pertinentes. Essa filiação teórico-metodológica influenciou,
por conseguinte, os modos de ensinar e aprender: por lições
(conjunto de temas), memorizando datas, dados e caracterís
ticas singulares dos espaços, perfazendo um registro capaz de
construir uma figuração do mundo (tal qual um mapa mental
ou um mentefato geográfico), uma imagem de referência
e orientação no conjunto de saberes culturais do aluno.
Essa Geografia, denominada descritiva, organizada na
nomenclatura, na estatística, na enumeração dos fatos geográ
ficos, na descrição formal e informativa do espaço, construiu
uma tradição longeva do ensino em todo o período abordado:
no Império e na Primeira República, permanecendo, assim,
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por mais de cem anos no bojo do ensino brasileiro, escalonando
o global, os continentes, adentrando nos principais países,
no território nacional, nas províncias – única regionalização
praticada em todo os oitocentos e nas primeiras décadas do
século XX. A seleção espacial, nas obras, claramente demonstra
inscrições discursivo-ideológicas, dimensionando valores
a mais ou a menos a certos países, por influência cultural
ou econômica, evidenciando os interesses gerais da nação
brasileira. E havia a Cosmografia, para descrever os astros, os
planetas e cometas; apresentar o sistema solar, os movimentos
do planeta Terra e o estabelecimento das estações, as dimen
sões, as longitudes e latitudes, as zonas climáticas e outras
configurações semelhantes.
Esse foi o conjunto de conteúdos e sua expressão presente
nos manuais e nas aulas de Geografia, nesse espaçado período.
O ensino de Geografia, por conseguinte, organizou-se pela
palavra, em razão dos meios disponíveis, das técnicas então
alcançáveis. Quando, na Europa, esboçava-se um novo movi
mento para reorientar a Geografia Moderna em direção a uma
concepção positivista e institucional (a Geografia Moderna
científica), exemplificando o descompasso entre a Geografia
acadêmica e a Geografia escolar, observando-se a permanência
e a resistência geográfica descritiva até as primeiras décadas
do século XX.
Porém, em fins do século XIX, a Geografia escolar
descritiva começou a apresentar sinais de esgotamento de seu
modelo. De qualquer forma, nesse tempo surgiam novas ideias
pedagógicas, fazendo-se notadas nas relações educacionais.
Para a Geografia, começou-se a introduzir a Cartografia como
auxiliar do ensino, o que se fez a partir dos chamados processos
intuitivos. Nem sempre o mapa, apesar de reconhecida
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importância, esteve presente nos manuais e no seu ensino:
além do conhecimento técnico para sua produção (as informa
ções de campo), o mapa dependia de uma tecnologia gráfica
então dispendiosa.
Outra tentativa importante de transformação do quadro
de ensino foi o de se fazer certo movimento, certa dinâmica
na Geografia estática que caracterizara o ensino até esse
momento, o que se pretendia não pela alteração do discurso,
mas pela prática desse discurso, ou seja, pela metodologia de
ensino. Para tanto, reforça-se o emprego de exame de mapas,
desenhos, simulação de viagens, o uso de esfera e a formulação
de problemas geográficos: tenta-se, então, um meio de se tirar
da inanição as informações por vezes caudalosas, por vezes sem
sentido, que habitam as superfícies discursivas do livro didático
e, por conseguinte, das aulas de Geografia.
Com o advento da República, sob a liderança de militares
de formação positivista, apresentou-se uma nova plataforma
político-educacional para o país. A ação do Estado, que, até
o Império, centrara-se no ensino superior e no Colégio Pedro
II, passou a ser mais abrangente nesse período histórico; pelo
menos em nível legislativo, foi mais ampla, apresentando
o conjunto de seis reformas educacionais até a década de 1930.
A primeira delas, a Reforma de Benjamin Constant, contemplou
todos os níveis da educação. De inspiração positivista e liberal,
pretendeu contextualizar a educação nessa acepção de ciência,
opondo-se à tradição clássica, colocando em ordem uma influ
ência positivista e liberal, embora tenha sido criticada por não
compreender adequadamente o Positivismo como orientação
e, por isso, apenas sobrepor disciplinas científicas ao quadro
constituído pelos estudos clássicos.
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Sob influência da “lição de coisas”, pretendeu-se uma
educação intuída na realidade, cerceada pelos sentidos,
reagente ao aprendizado retórico predominante em todo
o século XIX. O aprendizado pela “curiosidade”, pela moti
vação, sobrepor-se-ia ao aprendizado pela repetição. Foi nessa
atmosfera que o ensino de Geografia passaria por transforma
ções. A Geografia escolar, nesse contexto, ocupa uma posição
destacada, por reconhecimento dos seus méritos no estabe
lecimento e no desenvolvimento da nação, e por contribuir
para apagar as marcas do Império na reconstrução da nova
configuração político-administrativa, bem como no redimensionamento do país no contexto mundial, dadas as novas relações
do capitalismo industrial.
Contudo, os conteúdos prescritos continuaram os
mesmos dos programas anteriores, de igual modo fragmentado
em áreas, observando uma permanência da Geografia descritiva
escolar, à exceção do acréscimo de temas novos (a exemplo das
migrações). Apesar disso, é nessas circunstâncias que talvez se
identifique a terceira tentativa de inovar o ensino de Geografia:
a valorização da Geografia local como método para organizar
o ensino geográfico, o que provavelmente se deve à maior
atenção dada ao ensino primário, mas igualmente extensivo ao
ensino secundário. São discutidos, nesse momento, os métodos
rígidos e improdutivos da Geografia descritiva, falha para aquele
momento como cultura, por ser apenas informativa, limitada
quanto a uma formação nacional. Com isso, o Estado passa a ter
um maior controle sobre os conteúdos a ser ensinados, o que
se observa na extensão e no detalhamento dos currículos de
Geografia prescritos nas décadas iniciais da República.
Os anos 1920 foram um divisor de águas para o ensino
de Geografia e para a sua bibliografia didática. O sopro da
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“orientação moderna”, introduzida sobretudo por Delgado
de Carvalho; somada ao sentimento de cansaço aferido pela
Geografia descritiva; bem como a reorientação dos objetivos
do ensino (ensino elementar como formação, habilitação para
o exercício de profissões técnicas e outros) comporão um novo
quadro didático para a Geografia. Possivelmente se tenha perce
bido que apenas mudar a metodologia do ensino sem mudar
seu discurso não seria suficiente para dinamizar o aprendizado
geográfico. Nessa direção, os currículos e os livros começam
a pautar a Geografia Humana, em substituição à Geografia
Política (na acepção descritiva que a filiou à Geografia Moderna
clássica). A explicação de processos passa a combalir a descrição
como efeito único do discurso: explicar a formação das cidades,
demonstrar o funcionamento das bacias hídricas em vez de
somente expor a onomástica desses e de outros objetos geográ
ficos. Por conseguinte, a antiga divisão político-administrativa
das províncias (durante o Império) e dos Estados (na vigência da
República) começa a ceder para o estudo do Brasil por regiões.
Tudo isso não significou o fim da Geografia descritiva,
mas abalou seus alicerces. Por exemplo, obras didáticas dos
anos 1880, 1890, continuaram editadas até a década de 1930,
e também surgiram, no período, novos títulos com a mesma
proposta e abordagem geográfica que instituía a tradição da
bibliografia até então. A diferença é que esses títulos decli
naram: os antigos, sobre o próprio esgotamento discursivo;
e os novos, na linha descritiva, não encontraram funcionali
dade no mercado. Isso propiciou a ascensão de novos autores,
a exemplo do próprio Delgado de Carvalho (adotado no Colégio
Pedro II), e de autores como Aroldo de Azevedo e Mario da Veiga
Cabral, entre outros, inovadores da linguagem e dos conteúdos
e métodos do ensino geográfico.
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Essas transformações foram iniciadas com Manuel Said
Ali (1905), que identificou uma falha importante na bibliografia
e no ensino de Geografia: a fragmentação do saber referente
ao território nacional, que, por sua vez – dada a quantidade de
estados/províncias –, levava o estudo da Geografia nacional
a ser exaustivo. Para isolar as relações de ensino e aprendizagem
dessa prática, o autor trouxe para o âmbito do discurso didá
tico dessa disciplina o conceito de região, em sua perspectiva
científica, contrapondo a delimitação de fronteiras políticas
com a adoção de critérios naturais, sobretudo para agrupar
a compreensão espacial.
Em seguida, vieram as contribuições de Carlos Miguel
Delgado de Carvalho (1913), que endossou e desenvolveu
a divisão regional em oposição à divisão administrativa,
observando, para além das “regiões naturais”, as “condições
econômicas” inerentes ao espaço. Amplamente fundamentado
nos autores que desenvolviam a Geografia Moderna científica
na Europa, consegue introduzir, por meio do ensino, e para
o ensino, uma transformação teórico-metodológica tanto no
sentido epistemológico da ciência geográfica brasileira quanto
no da pedagogia do seu ensino, movendo essa disciplina de uma
fragmentação completa para uma compartimentação relativa:
a Geografia descritiva, com uma abordagem física, política
e cosmográfica, paulatinamente se reorganizou, a partir de
sua contribuição, em uma Geografia Física e em uma Geografia
Humana, instituindo o paradigma da terra, do homem e da
economia, que prevalecerá até, pelo menos, os anos 1980.
Sua superfície discursiva procurou verticalizar a distribuição
espacial dos fatos e fenômenos geográficos na tentativa de
explicá-los, não apenas citá-los. O pensamento geográfico brasi
leiro, pelo menos no tocante ao ensino, atingia um novo patamar.
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É notável assinalar que o livro didático de Geografia, como
havia sido ao longo do século XIX, foi o lugar privilegiado para
a institucionalização desse discurso.
Outros autores merecem destaque na continuidade
dessas transformações, como Antonio Firmino Proença, que,
em obra de 1928, fez importantes colocações sobre a meto
dologia do ensino dessa disciplina, revisando sua história
e refletindo sobre o papel do livro didático nesse contexto.
Suas considerações contornam o ensino da Geografia como
componente da ciência geográfica, indicando, por exemplo, que
o que fosse colocado para o aluno devesse ser de compreensão
imediata, não posterior, pois o conhecimento não funciona de
modo provisório: antes de abstrair, o ensino dever apresentar
o concreto. Isso seria feito a partir do estudo local, da reali
dade que circunscreve o aluno, partindo da localidade para
a compreensão, então, do mundo. Proença conclama o ensino de
Geografia a fundamentar-se nas correlações entre os assuntos,
a fazerem emergir o homem como agente do espaço, e não
contrário. A obra de Proença igualmente evidencia as contribui
ções da “orientação moderna” da Geografia fazendo encontro
e continuidade no discurso do ensino dessa disciplina, agora no
âmbito da formação de professores; em certa medida, a nova
geração de autores, por exemplo, pareceu endossar essa direção.
Outro autor de destaque é Fernando Antônio Raja
Gabaglia que, em obra de 1930, propôs o ensino, sobretudo da
Geografia Física, em termos de práticas, por demonstrações
concretas e experiências.
Nessa breve perspectiva, percebe-se como a Geografia
se forma e se desenvolve como disciplina escolar: demonstra
como seu conteúdo transgrediu sua função auxiliar, no ensino
implícito desse saber, característico dos períodos jesuíticos
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e pombalino, até canalizar uma constituição única, dando voz
a uma disciplina formada, com lugar e responsabilidades na
instituição escolar, entre o reinado e a primeira república.

O saber geográfico ensinado,
no período em questão
Uma vez esboçado o início de atividades referentes ao
Ensino de Geografia no Brasil (aula, produção de livros, atuação
docente, programas em concursos e provas de admissão),
a primeira característica notável era a dificuldade de acesso
a materiais didáticos e a formação incipiente dos professores.
A Revista do Ensino, publicação mineira, nesse propósito, tem um
depoimento interessante sobre a questão dos livros, sempre um
aliado importante do professor, quando afirma:
Não havia livros; o mestre tinha de fazer cartas para todos
os discípulos. Depois do a-b-c, a carta de nomes, e depois
a carta de fora. O mestre e os próprios meninos obtinham
dos negociantes cartas comerciais para leitura na escola;
os próprios pais as forneciam, e quando faltavam, recorria-se
aos cartórios, onde o mestre obtinha e às vezes comprava,
autos antigos, escritos ainda com pena de pato, que eram
o terror da meninada. Eu mesmo passei pelo suplício de deci
frar as abreviaturas dos escrivães do tempo d’el rei (PEREIRA,
1927, p. 21, gripo do autor).

Oliveira; Guimarães; Bomény (1984, p. 23) corroboram
esse depoimento:
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Dos relatos sobre a história da literatura didática no Brasil,
sabemos que tudo começou e foi assim até muito longe no
tempo, com a leitura de cartas manuscritas que professores
e pais de alunos forneciam. Capistrano de Abreu chegou
a atribuir a carência de documentos antigos no Brasil ao
consumo deles nas escolas para leitura dos alunos.

Vem daí a etimologia, entre nós, das cartilhas como
gênero de letramento. Mas houve livros, que se fizeram presença
na vida escolar de professores e de alunos. Em se tratando da
relação entre livro e ensino de Geografia, considerando este
como instrumental importante para o saber ensinado, podemos
indagar, retomando a problematização deste trabalho: como
se ensinava e se aprendia Geografia? Qual era a percepção
desse ensino? Quais os significados dessa disciplina para os
sujeitos de então?
Inicialmente, colocamos em foco o aluno, sujeito do
aprendizado, enfatizando os objetivos do ensino de Geografia
à época: para que se ensinava Geografia?
Na realidade contemporânea, não seria necessário
frequentar o ensino formal de Geografia, nas escolas, para
que o indivíduo comum tenha uma noção da diversidade e da
constituição do mundo, do país em que vive, da região que
habita, das relações sociais estabelecidas a partir da perspec
tiva do espaço geográfico: nem sempre esse saber é manifesto
e percebido como geográfico, porém, integra amplamente
as práticas cotidianas e culturas, pois a informação geográfica
atravessa de modo generoso o entretenimento, a imprensa,
as relações e a circulação humana atual. Até o século XIX,
e mesmo muito depois, entretanto, a cultura ampla e geral
era domínio de poucos, dos letrados, dos que tinham recursos
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e possibilidades para viajar e/ou consumir essa cultura. O indi
víduo comum tinha uma percepção bem limitada do mundo,
como apresentado por Machado de Assis (1997a, p. 754), por
meio da personagem principal do romance Quincas Borba:
Para lá da barra, o mar imenso, o céu fechado e a solidão.
Rubião renovou os sonhos do mundo antigo, criou uma
Atlântida, sem nada saber da tradição. Não tendo noções
de geografia, formava uma idéia confusa dos outros países,
e a imaginação rodeava-os de um nimbo misterioso.
Como não lhe custava viajar assim navegou de cor algum
tempo, naquele vapor alto e comprido, sem enjôo, sem vagas,
sem ventos, sem nuvens.

Esse recorte denomina a que vinha o ensino de Geografia,
o que instituía seu objetivo, na forma mais simples de apresentar
essa formação discursiva: introduzir o aluno nas noções geográ
ficas, apresentar uma perspectiva e conhecimento mínimo dos
horizontes geográficos, justamente o que o personagem Rubião
não tinha.
Além disso, a cultura predominante não mais se restringia ao universo cristão, grego ou romano – centralidade nos
estudos clássicos e religiosos. Na perspectiva desses estudos,
a geografia foi um saber implícito, ou seja, auxiliar à contex
tualização de objetivos disciplinares outros (SILVA, 2012),
que fossem a história sacra, a literatura clássica, a filosofia,
a retórica – âmbito da formação humanística que equivaleu
aos estudos secundários, no período jesuítico e pombalino,
e também no período joanino de nossa história.
A Europa ascendia como centro cultural e grande parte
do mundo era sua periferia; com isso, houve, aproximadamente
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em meados do século XIX, uma crise dos estudos clássicos
e, por conseguinte, um deslocamento no eixo dos objetos de
estudo escolar, o que é particularmente notável na História e na
Geografia, bem como no fortalecimento do ensino de matérias
científicas. Noções e elementos são lexemas dos compêndios
abundantemente utilizados no discurso geográfico didático:
apresenta-se nos títulos da bibliografia didática, nas orientações
curriculares, na legislação pertinente à questão. No caso, Rubião
apresentava dificuldades para supor a organização do mundo,
seu funcionamento, sua constituição. O mais comum ao brasi
leiro da época, geralmente sem bases da educação formal, era
conhecer unicamente a geografia pessoal e as representações
distorcidas dos demais espaços. Essa era uma realidade típica
dos tempos precedentes à escolarização. Ademais, a literatura
popular de todos os lugares reflete essa neblina geográfica,
apresentando enredos entranhados em reinos e países
distantes, apresentando florestas sem especificações próprias,
cidades sem identidade e povos de cultura homogênea.
Nesse período, portanto, havendo ensino de Geografia,
e houve, alçava um alcance restrito. Todavia, como eram as rela
ções do ensino então existente? A esse respeito, no recorte
a seguir, encontramos no romance A Normalista, de Adolfo
Caminha, um típico cotidiano do ensino de Geografia em uma
escola do ensino Normal, que merece ser transcrito e exami
nado pela diversidade de detalhes:
Ao meio dia, pontualmente, chegou o professor de geografia,
o Berredo, um homenzarrão alto, grosso e trigueiro, barba
espessa e rente, quase cobrindo o rosto, olhos pequenos
e concupiscentes. Cumprimentou o diretor, muito afetuoso,
limpando o suor da testa. E consultando o relógio:
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– Meio dia! São horas de dar o meu recado. Com licença.
Contavam-se na sala d’aula pouco mais de umas dez alunas,
quase todas de livro aberto sobre as carteiras, silenciosas
agora, à espera do professor. Maria ocupava um dos bancos
da primeira fila.
Ao entrar o Berredo, houve um arrastar de pés, todas simu
laram levantar-se, e o ilustre preceptor sentou-se, na forma
do louvável costume, passeando o olhar na sala, vagarosa
mente, com bonomia paternal tal um pastor d’ovelhas a velar
o casto rebanho.
A sala era bastante larga para comportar outras tantas discí
pulas, com janelas para a rua e para os terrenos devolutos,
muito ventilada. Era ali que funcionavam as aulas de ciência
físicas e naturais, em horas diferentes das de geografia.
Não se via um só mapa, uma só carta geográfica na paredes,
onde punham sombras escuras peles de animais selvagens
colocadas por cima de vidraças que guardavam intactos
aparelhos de química e física, redomas de vidro bojudas
e reluzentes, velhas máquinas pneumáticas nunca servidas,
pilhas elétricas de Bunsen, incompletas, sem o amálgamas
de zinco, os condutores pendentes num abandono glacial;
coleções de minerais, numerados em caixinhas, no fundo
da sala, em prateleiras volantes... Nenhum indício, porém,
de esfera terrestre.
O professor pediu um compêndio que folheou de relance.
Qual era a lição? A Oceania? Pois bem...
– Diga-me, senhora Da. Maria do Carmo: A Oceania é ilha ou
continente?
– Maria fechou depressa o compêndio que estivera lendo,
muito embaraçada, e, fitando o mestre, batendo com os dedos
na carteira, com um risinho:
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– Somente uma parte da Oceania pode ser considerada um
continente.
– Perfeitamente bem!
E perguntou, radiante, como se chama essa parte da Oceania
que pode ser considerada continente; explicou demorada
mente e categoricamente a natureza das ilhas australianas,
elogiando as belas paisagens claras da Nova Zelândia, a sua
vegetação opulenta, as riquezas do seu solo, o seu clima,
a sua fauna, com entusiasmo de touriste, animando-se pouco
e pouco, dando pulinhos intermitentes na cadeira de braços
que gemia ao peso de seu corpo.
Maria, muito séria, sem mover-se, ouvia com atenção, o olhar
fixo nos olhos do Berredo, bebendo-lhe as palavras, admi
rando-o, adorando-o quase como se visse nele um doutor
em ciências, um sábio consumado, um grande espírito.
Decididamente era um talento, o Berredo! Gostava imenso
de o ouvir falar, achava-o eloqüente, claro, explícito, capaz
de prender um auditório ilustrado. Era a sua aula predileta,
a de geografia, o Berredo tornava-a mais interessante ainda.
Os outros, o professor de francês e o de ciências, nem por
isso; davam sua lição como papagaios, e adeus, até amanhã.
O Berredo, não senhores, tinha um excelente método de
ensino, sabia atrair a atenção das alunas com descrições
pitorescas e pilhérias encaixadas a jeito no fio do discurso.
“Muitas ilhas da Oceania, dizia ele, coçando a barba, são
habitadas por selvagens antropófagos, como os da América
antes de sua descoberta...”
“Imaginem as senhoras, que horror! Homens devorando-se
uns aos outros, comendo-se com a mesma satisfação, com
a mesma voracidade, com o mesmo canibalismo com que nós
outros, civilizados, trinchamos um beef-steak ao almoço...”
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Houve um casquinada de risos à surdina.
Agora se o Zuza [diretor da instituição] te come, disse
baixinho, por trás de Maria do Carmo, uma moçoila
de pincenez. Toma cuidado, menina, o bicho tem cara de
antropófago...
“E note-se, continuou o Berredo, as próprias mulheres não
escapam à fúria das tribos inimigas: devoram-se também...”
– Virgem! fez Maria com espanto...
“As senhoras com certeza preferem viver no Ceará a habitar
a Papuásia...”
Credo! fizeram muitas a uma voz.
E no Brasil há desses selvagens? perguntou estouvadamente
uma loura que se escondia na última fila, estirando o pescoço.
O pedagogo sorriu, passando a mão cabeluda na barba;
e muito delicado, num tom benévolo:
“Atualmente existem poucos... Restos de tribos extintas...”
E continuou a falar com a loquacidade de um sacerdote
a pregar a moral, explicando a vida e costumes dos selva
gens da Nova Zelândia, citando Júlio Verne, cujas obras
recomendava às normalistas com um “precioso tesouro
de conhecimentos úteis e agradáveis”. Lessem Júlio Verne
nas horas d’ócio; era sempre melhor do que perder tempo
com leituras sem proveito, muitas vezes impróprias de uma
moça de família...
Vá esperando.... murmurou a Lídia.
“Eu estou certo, dizia o Berredo, convicto, de que as senhoras
não lêem livro obscenos, mas refiro-me a esses romances
sentimentais que as moças geralmente gostam de ler, umas
historiazinhas fúteis de amores galantes, que não significam
absolutamente coisa alguma e só servem de transtornar
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o espírito às incautas... Aposto em como quase todas as
senhoras conhecem a Dama das camélias, a Lucíola...”
Quase todas conheciam.
“...Entretanto, rigorosamente, são péssimos exemplos...”
Tomou um gole d’água, e continuando:
“Nada! As moças deviam ler somente o grande Júlio Verne,
o propagandista das ciências. Comprem a Viagem ao Centro da
Terra, Os filhos do Capitão Grant e tantos outros romances úteis,
e encontrarão neles alta soma de ensinamentos valiosos,
de conhecimentos práticos...”
O contínuo veio anunciar que estava terminada a hora
(CAMINHA, 1936, p. 76, grifo do autor).

Várias nuances da educação geográfica podem ser
percebidas nesse recorte. Em primeiro lugar, nota-se o número
reduzido de alunos por turma – dez normalistas, no caso.
O século XIX não teve um movimento massivo de escolarização,
sobretudo no ensino secundário. A massificação do ensino brasi
leiro teria um movimento característico apenas no início no
século XX, notadamente a partir dos anos 1930, nos primeiros
sinais de um movimento desse tipo – embora apenas nos anos
1990 se teria uma intensificação nesse sentido. Toda a história
editorial dos livros didáticos nos oitocentos, por meio de suas
edições, indicia esse acesso restrito à educação formal: baixas
tiragens, longo período entre as reedições, quando as havia.
Há no recorte, ainda, vestígios do saber ensinado e do
saber apreendido. No recorte anterior, temos a representação
de um adulto, Rubião, que havia sido professor no interior
de Minas Gerais, escolarizado, portanto, mas que não tinha
uma percepção formalizada do mundo, sendo propenso mais
à fantasia que à realidade, em seus pensamentos. Nesse trecho
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de A Normalista, vemos uma situação de ensino e aprendizagem
da Geografia, inclusive com a utilização do livro no ensino:
“O professor pediu um compêndio que folheou de relance.
Qual era a lição? A Oceania? Pois bem...”, e também a libertação
desse discurso:
[...] elogiando as belas paisagens claras da Nova Zelândia,
a sua vegetação opulenta, as riquezas do seu solo, o seu clima,
a sua fauna, com entusiasmo de touriste, animando-se pouco
e pouco, dando pulinhos intermitentes na cadeira de braços
que gemia ao peso de seu corpo (grifo do autor).

O oposto, condizente à situação dos professores de
francês e de ciências, perfeitamente pode ser estendido a outros
professores de Geografia, pois era um comportamento típico,
muitas vezes testemunhado e entrevisto por historiadores
da educação: “[...] davam sua lição como papagaios, e adeus,
até amanhã” – o despreparo do professor frequentemente se
coadunava com as políticas de favorecimento que usurpavam
dos cargos docentes como moeda política para distribuição
de empregos, além do despreparo pedagógico e de formações
específicas na área de atuação (BITTENCOURT, 2008).
Em pleno século XX essa situação passaria por trans
formações, embora sem universalização: a própria criação
das escolas normais sinalizava as tentativas nesse sentido.
Uma crônica de Graciliano Ramos (2007, p. 148), todavia, indica
alguma reflexão do perfil médio do professor no interior do país:
Realmente esse professor, que, para livrar-se de um obstá
culo, mistura alhos com bugalhos, mete os pés pelas mãos,
deixa os rapazes em jejum, não é daqui nem dali: é de quase
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todas as cidades do interior. Músico de sete instrumentos,
criatura fatigada, depois de exercer dez ofícios sem se fixar
em nenhum, esbarra com um dilema temeroso – queimar
os miolos ou abrir uma escola. [...] Creio que os professores
sertanejos são, com diferenças pouco sensíveis, indivíduos
como eu. Ensinam antes de aprenderem. Talvez fosse mais
razoável aprender para ensinar. Mas poderei eu censurá-los?
Não, decerto. Todos precisamos viver. E desejamos, natural
mente, aparentar quem não somos.

O recorte vislumbra, também, a constituição dos
ambientes físicos das salas de aula de Geografia no ensino
secundário: disposição precária de materiais (comumente
não utilizados), os mapas e a esfera, no exemplo, limitados
ainda, talvez, pelo dispêndio desses artigos gráficos. Adiante,
demonstramos que Helena Morley6 (1988, p. 87) faz referência
a essa escassez: “eu não tenho mapa e mesmo que tivesse não
estudaria no mapa”. Era um tempo informacional e iconica
mente sem abundância, embora o ensino da Geografia nunca
tenha podido indispor-se das representações: sua essência
para além dos significados e sentidos instituídos, parte da
compreensão da materialidade do mundo, decorrendo disso,
talvez, a forte ênfase na descrição característica do período.
No caso acima, a sala era compartilhada com as disciplinas de
ciências físicas e naturais, e ali, entre o aparelhamento dessas
matérias, “Não se via um só mapa, uma só carta geográfica
nas paredes [...]. Nenhum indício, porém, de esfera terrestre”.
A posição que o sujeito narrador assume, de forma crítica, deixa
Pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant (1880-1970), que publicou seu
diário da adolescência (fim do século XIX) em 1942.

6
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entrever o pressuposto de que uma sala de ensino de Geografia
deveria dispor de certos materiais, como mapas e esferas – algo
que talvez fosse possível encontrar em algumas instituições,
a exemplo do Colégio Pedro II ou Liceus provinciais.
Observa-se, igualmente, a organização curricular, com
professores nomeados para cada disciplina, em horários
próprios, e a presença de compêndios, em uso pelo professor
e pelas discentes. O ensino de Geografia pode ser notado,
a princípio, como classificatório: o que é uma ilha, o que é um
continente, como essas definições enquadrariam a Oceania.
O dizer do professor é o que difere a estrutura do livro de ensino
e aprendizagem: o “entusiamo touriste” que, “[...] com descrições
pitorescas e pilhérias encaixadas a jeito no fio do discurso”
despertava o interesse das discentes, particularmente da
personagem Maria. E aqui se tem um exemplo notório em que
a Geografia também foi uma disciplina de predileção, acentuada
pelo carisma do professor, mas atrativa em si para a perso
nagem. A predileção, por vezes, estendia-se pela vida adulta,
com recordações afetivas positivas, como vemos na narrativa
de Grandes Sertões: veredas, em que o personagem Riobaldo diz:
Soletrei, anos e meio, meante cartilha, memória e palmatória.
Tive mestre, Mestre Lucas, no Curralinho, decorei gramática,
as operações, regra-de-três, até geografia e estudo pátrio.
Em folhas grandes de papel, com capricho tracei bonitos
mapas. Ah, não é por falar: mas, desde o começo, me achavam
sofismado de ladino. E que eu merecia de ir para cursar
latim, em Aula Régia – que também diziam. Tempo saudoso!
Inda hoje, aprecio um bom livro, despaçado (ROSA, 2001, p. 30).
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As práticas metodológicas pouco modificaram (memória
e palmatória) e pouco se modificariam ao fim do período delimi
tado neste trabalho. Nesse sentido, manteve-se a memorização
como forma de aquisição do saber, por meio de lições, ou de
pontos – trechos demarcados pelos professores para estudo
aferido nos testes ou verificação cotidiana do aprendizado:
Domingo, 17 de setembro de 1893
Ontem foi dia de decorar pontos de Geografia. Eu não tenho
mapa e mesmo que tivesse não estudava no mapa; é tão mais
fácil decorar. A sala de visitas estava vazia eu me tranquei
lá e fiquei estudando alto, passeando de um lado para outro.
Vovó abriu a porta umas duas vezes durante esse tempo
para me dizer: “Chega, minha filha, isto cansa. Você é tão
magrinha!”. Mas eu respondia: “Não, vovó, deixa-me decorar
todos os pontos de uma vez; depois recordar é mais fácil”
(MORLEY, 1998, p. 87).
– O diretor, o diretor! veio avisar a Jacintinha, uma feiosa,
d’olho vazado, com sinais de bexiga no rosto, e que estava
acabando de decorar alto a lição de geografia (CAMINHA,
1936, p. 75).

Memorizar, recordar a memorização e transpô-la para os
testes orais e escritos foram ações que perfaziam o ato de estudar
e aprender nesse período, e até depois dele: “a forma de ensino
que predominou de modo generalizado foi a da memorização.
Outro tipo de ensino não poderia conciliar-se com a geografia
descritiva” (ISSLER, 1973, p. 76). Tão automática era essa meto
dologia de ensino e de aprendizagem que um autor didático,
conforme menciona Issler, estendendo o texto um pouco além,
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com explicações, notas e observações, foi específico ao dividir
sua superfície discursiva com dois tamanhos de tipos gráficos,
alertando: “aquilo que está em typo miudo é só para ler”
(BURGAIN, 1885, p. 71), sem a necessidade de decorar, portanto.
Por extensão, as avaliações procuravam aferir esse saber
memorizado, tanto nas avaliações escritas quanto nas orais:
Sábado, 9 de dezembro de 1893
Não passei do primeiro ano só e só por falta de sorte e mais nada.
No exame de Geografia quase ninguém deixa de colar. Todas nós
preferimos fazer sanfona; é tão mais fácil. Fiz todas com o maior
cuidado e fui para o exame com o bolso cheio delas.
Saiu para a prova escrita o ponto “Rios do Brasil”. Ótimo!
Tirei minha sanfoninha, ia copiando e dizendo alto para
as outras também escreverem. Penso que foi isto que deu
na vista. Seu Artur Queiroga desce do estrado, fica perto
de minha mesa e eu sem poder continuar a escrever.
Meti a sanfona na carteira e pus as mãos na mesa. Ele disse:
“Vamos, continue!”. Eu estava nessa hora descrevendo
o Rio Amazonas. Nem sei por que me veio a idéia de falar
o que falei, foi o que atrapalhou tudo. Ele repetia: “Vamos!
Escreva!”. Eu respondi: “Não posso, Seu Artur. Estou afogada
no Rio Amazonas”. Ele dobrou uma gargalhada que chamou
a atenção dos outros examinadores e eles vieram também
para a minha mesa. Seu Artur disse: “Pois vou salvá-la.
Vamos ver se tirando você do Amazonas você segue”, e foi
dizendo: “Corre para aqui, recebe estes afluentes, desemboca
acolá”. Mas foi impossível seguir. A coisa só serviu para
distrair os professores, as outras colarem sossegadas e eu
e a minha turma não fazermos exame.
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Tive de entregar a sanfona e Seu Artur só querendo que
eu explicasse por que fazia aquilo em vez de estudar.
Respondi que eu mesma não sabia; que me ensinaram assim
e eu achei o sistema bom.
Depois desse exame, os outros foram na mesma toada. Vinham
os professores se distrair comigo e as outras colavam descan
sadas. Foi minha sorte. Que fazer? (MORLEY, 1998, p. 112).

Colar era uma forma de escape, também, à impossibi
lidade de memorizar tanto. Além das provas escritas, eram
comuns os exames orais, sobretudo aqueles periódicos, que
semanalmente procuravam aferir o aprendizado dos últimos
dias – como a “sabatina”, prática instituída desde os jesuítas,
e que perdurou por séculos na educação brasileira – ou para
aferição do desenvolvimento das turmas para autoridades
escolares, como o diretor:
– Diga-me a Sra. D. Sofia de Oliveira, quantos são os pólos
da Terra? Veja como responde, é uma pequena recapitulação.
Não se acanhe. Quantos são os pólos da Terra?
O Berredo lembrou-se de fazer uma ligeira recapitulação para
dar idéia do adiantamento de suas alunas.
Sofia de Oliveira era uma pequerrucha de olhos acesos,
morena, verdadeiro tipo de cearense: queixo fino, em angulo
reto, fronte estreita, olhos negros e inteligentes.
– Quantos são os pólos da Terra? fez ela olhando para o teto
como procurando a resposta, embatucada. Os pólos?...
Os pólos são quatro.
Risos.
– Quatro? Pelo amor de Deus! Tenha a bondade de nomeá-los.
– Norte, sul, leste, oeste.
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Nova hilaridade.
Até é uma das minhas melhores alunas. Não confunda, tornou
para a normalista. Olhe que são pólos e não pontos cardeais...
Outro disparate:
– Há uma infinidade de pólos...
– Ora! Adiante... D. Maria do Carmo.
Maria estremeceu, embatucando também, sem dizer palavra,
sufocada. A presença do Zuza anestesiava-a, incomodava-lhe
atrozmente. Sob a pressão do olhar magnético do estudante,
que a fixava, sua fisionomia transformou-se.
– Então, D. Maria?... Também está acanhada?
– Passe adiante, pediu o Zuza, compadecido.
Duas lágrimas rorejaram nas faces da normalista caindo com
um sonzinho seco sobre a carteira. Estava numa das suas crises
nervosas. Outras duas lágrimas acompanharam a primeira,
vieram outras, outras, e Maria, cobrindo o rosto com seu
lencinho de rendas, desatou a chorar escandalosamente.
– Sente-se incomodada? tornou o Berredo. D. Maria!
Olhe... Tenha a bondade de levantar a cabeça...
– Está nervosa, disse o presidente com o seu belo ar de
céptico elegante.
Pudores de donzela, murmurou o diretor. Isso acontece.
O Berredo passou a mão no bigode, desapontado, e encon
trando o olhar faiscante de Lídia: A senhora... Quantos são
os pólos da Terra?
– Dois: o pólo norte e o pólo sul.
– Perfeitamente! confirmou o professor batendo com o pé
no estrado e esfregando as mãos satisfeito. Dois, minhas
senhoras, disse mostrando os dois dedos abertos em
ângulo; dois! O pólo norte, que é o extremo norte da linha
imaginária que passa pelo centro da Terra, e o pólo sul, isto
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é, a outra extremidade diametralmente oposta; eis aqui está!
Está ouvindo, D. Sofia? Está ouvindo D. Maria do Carmo?
São os dois pólos da Terra!
– Estou satisfeito, disse o presidente, erguendo-se (CAMINHA,
1936, p. 80).

A emulação e seu contrário dividiam o caminho peda
gógico, colocando o aluno entre o galardão (estrelas, menções
honrosas, medalhas de prata e de ouro) e a desonra (desfiles
públicos com o uso de “orelhas de burro”, bolos de palmatória,
ajoelhamento sobre grãos e outros castigos corporais e cons
trangimentos morais).
O domínio da onomástica e da estatística norteava
o sucesso da aprendizagem geográfica, como vemos em O Ateneu:
Entrei pela geografia como em casa minha. As anfractuosi
dades marginais dos continentes desfaziam-se nas cartas,
por maior brevidade do meu trabalho; os rios dispensavam
detalhes complicados dos meandros e afluíam-me para
a memória, abandonando o pendor natural das vertentes;
as cordilheiras, imensa tropa de amestrados elefantes,
arranjavam-se em sistemas de orografia facílima; reduzia-se
o número das cidades principais do mundo, sumindo-se
no chão, para que eu não tivesse de decorar tanto nome;
arredondava-se a cota das populações, perdendo as frações
importunas, com prejuízo dos recenseamentos e maior
gravame dos úteros nacionais; uma mnemônica feliz
ensinava-me a enumeração dos estados e das províncias.
Graças à destreza do Sanches, não havia incidente estudado
da superfície terrestre que se me não colasse ao cérebro como
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se fosse minha cabeça, por dentro, o que é por fora a esfera
do mundo (POMPÉIA, 1971, p. 27).

Observa-se nesse caso, como em outros, em Guimarães
Rosa, por exemplo, o uso da cartografia como ação nuclear do
ensino de Geografia, meio de compor uma visão de mundo:
era a tentativa da Geografia descritiva, e foi o meio de inovar
os métodos de ensino.
O domínio de conteúdos geográficos, considerando-se
a vida cultural brasileira, acondicionava-se ao verniz cultural
necessário à educação e à ilustração dos indivíduos (ROCHA,
1996), inclusive das mulheres:
Digam-me se, em tais condições, a vida de Caetaninha
podia ser alegre. Não lhe faltava nada, é verdade, porque
o padrinho era rico. Foi ele mesmo que a educou, desde os sete
anos, quando perdeu a mulher; ensinou-lhe a ler e escrever,
francês, um pouco de história e geografia, para não dizer
quase nada, e incumbiu uma das mucamas de lhe ensinar
crivo, renda e costura. Tudo isso é verdade (MACHADO DE
ASSIS, 1997b, p. 457-458).

A educação geográfica igualmente entalhou, com
a História, nesse contexto, o discurso patriótico (VLACH,
1988), não poucas vezes inflamado, como na sátira feita por
Lima Barreto:
Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou
a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua
geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia
as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil
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continha; sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados
por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai,
as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume
e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais
rios do mundo. Para isso ia até ao crime de amputar alguns
quilômetros ao Nilo e era com este rival do “seu” rio que ele
mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente! Em geral,
calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando
se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo
(BARRETO, 1981, p. 27).

Ensinou-se Geografia, portanto, para se ensinar o mundo,
para construir um mentefato geográfico, aprendizagem
imprescindível para as relações sociais de uma sociedade
burguesa em ascensão, para construir um imaginário de nação,
para afirmar sistemas políticos.

Algumas ponderações
Os recortes abordados neste trabalho são representa
tivos do saber geográfico ensinado no período em questão,
mas distantes de caracterizar o significado e a presença cultural
da Geografia na vida brasileira, um flanco de pesquisa que ainda
requer muita dedicação. No entanto, aborda suficientemente
a questão para deixar entrever algo do que representou, e como
agiu, a Geografia e seu ensino nas décadas iniciais de sua traje
tória: as formas de ensinar e aprender, os recursos empregados,
a formação dos professores, a forma de organização das salas
de aula, os objetivos de ensino praticado, a relação afetiva do
aluno com a disciplina.
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O ensino que temos na atualidade não surgiu do nada:
tem uma gênese, uma história importante para compreender
a identidade docente e discente no ensino de Geografia.
Esse ensino, em si, por meio do discurso dos seus sujeitos,
e das materialidades deste, tais como o livro didático, tem uma
contribuição fundamental para a Geografia brasileira, porque
foi além do ato de ensinar e aprender, ao propor reflexões sobre
o espaço nacional e, sobretudo, por ter sido uma das formas
de institucionalização desse saber por mais de um século.
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Introdução
A sociedade contemporânea tem vivenciado grandes
mudanças, impulsionadas pela Revolução Técnico-Científica-Informacional. No contexto dessas mudanças, uma das áreas
que tem sido induzida a repensar suas estruturas e práxis
é a Educação. As tecnologias da informação e comunicação
(TIC) se destacam como propulsoras de mudanças significativas,
sendo utilizadas como estratégias para as políticas educacio
nais que envolvem a expansão do Ensino Superior e a inovação
dos processos de ensino-aprendizagem.
A implantação de cursos de graduação na modalidade
a distância no Brasil se insere em uma proposta governamental
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que associa a oferta do Ensino Superior à incorporação das TIC,
visando a sua interiorização, ampliação e inovação.
Este trabalho problematiza como as tecnologias contri
buem para inovações no processo de ensino-aprendizagem,
tendo por referência a implantação do curso de Geografia a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Nessa perspectiva, objetiva-se analisar a utilização da
tecnologia como ferramenta de mediação do processo de ensinoaprendizagem; as repercussões do uso das TIC no ensino de
Geografia e a capilaridade da Educação a Distância (EaD), quanto
à integração de territórios e sujeitos.
Os procedimentos metodológicos utilizados estão
ancorados em autores como Aretio (2001), Santos (1996; 2002),
Spósito (2008); fontes documentais como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de Geografia, as Diretrizes Nacionais para a Educação
a Distância e o Projeto Pedagógico do curso; e dados secundários
relativos ao curso no que se refere a professores, alunos, tutores
e polos de apoio presencial.
A análise empreendida denota que a EaD depende das TIC
para sua efetivação, o que ressignificou estratégias de ensinar
e aprender Geografia, constituindo-se um instrumento impor
tante no processo de ampliação e difusão do Ensino Superior
no Rio Grande do Norte. Com relação ao curso de licenciatura
em Geografia, o Projeto Pedagógico implementado apresenta
especificidades quanto às abordagens pedagógicas que
influenciam a organização curricular. Entre estas, destacam-se
as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia
e as atividades de estágio supervisionado, que são fundamentais
para a formação do professor de Geografia.
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Sociedade, Educação e Tecnologias:
ressignificando saberes e vivências
O final do século XX foi marcado por expressivas
mudanças impulsionadas pela Revolução Técnico-Científica-Informacional, as quais afetaram a organização e a estrutu
ração da sociedade. Vivencia-se a chamada sociedade em rede,
que se estrutura por meio das tecnologias da informação.
Segundo Castells (apud SPÓSITO, 2008), a disseminação da infor
mação em rede não está restrita a um segmento ou setor, mas
afeta todos os setores da economia, da sociedade e da cultura.
No âmbito dessas mudanças, a Educação se apresenta
como uma das áreas que têm sido induzidas a repensar
suas estruturas e práxis. Historicamente, o processo ensino
-aprendizagem esteve vinculado a um ambiente físico, à escola
e a procedimentos didático-pedagógicos que pressupõem
a presencialidade, ou seja, o encontro diário do professor
e do aluno na sala de aula. No contexto da Revolução Técnico-Científica-Informacional, este cenário foi modificado tendo em
vista o desenvolvimento das tecnologias da informação e comu
nicação (TIC), que ampliaram as possibilidades de se promover
a Educação. Assim, em um cenário no qual o computador
e a internet despontam como símbolos dessa revolução, a sala de
aula virtual e os procedimentos didático-pedagógicos mediados
pelas TIC assumem expressão e imprimem novas perspectivas
ao processo de ensino-aprendizagem. Ademais, ampliam-se
as possibilidades de conexão entre territórios e sujeitos que são
inseridos a uma lógica de relações que se viabiliza por meio
da rede, entendida como “uma estrutura que assegura a circu
lação e a difusão da informação, permitindo a coordenação

Ione Rodrigues Diniz Morais
Eugênia Maria Dantas
Adriano Lima Troleis

152

ENSINO DE GEOGRAFIA: CONECTANDO
TECNOLOGIAS, TERRITÓRIOS E SUJEITOS

das atividades e a transmissão rápida das instruções e dos
resultados” (DELAPIERRE apud SPÓSITO, 2008, p. 47).
Parte-se do pressuposto de que as redes se constituem
condições intrínsecas às ações, assumindo a hegemonia dos
processos na contemporaneidade e, ainda, que as ações em rede
não desconfiguram os territórios, mas complexificam a sua
existência. Para Castells (apud SPÓSITO, 2008), as redes que se
estabelecem a partir da internet são resultados de tecnologias
maleáveis, bastante adaptáveis às dinâmicas da sociedade.
“A internet é uma rede de comunicação global, mas os usos
da internet, sua realidade em contínua evolução é produto
da ação humana, sob as condições específicas de uma história
diferencial” (CASTELLS apud SPÓSITO, 2008, p. 54).
As TIC, enquanto ferramentas propulsoras de mudanças significativas, são consideradas estratégias para as políticas
educacionais que envolvem a expansão do Ensino Superior e a inovação dos processos de ensino-aprendizagem.
Especialmente no que se refere ao Ensino Superior, estas têm
sido fundamentais à implementação e difusão da modalidade de
EaD, contribuindo para mudar e/ou inovar a práxis educativa,
remodelando a arte de ensinar e aprender por meio do uso das
plataformas virtuais de aprendizagem.
No último decênio, a EaD tem se difundido amplamente
no Brasil. De acordo com o Decreto nº 5.622, que regulamenta
o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB,
a EaD é definida:
como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação
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e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.4

A EaD, por ter a virtualidade como uma de suas carac
terísticas – o que ressignifica o sentido de proximidade, já que
não pressupõe o compartilhar do mesmo ambiente físico por
professor e aluno –, possui uma enorme capacidade de conectar
pessoas e espaços, sendo uma importante estratégia para a inte
riorização dos processos educativos.
No Brasil, embora o emprego das novas tecnologias na
Educação ainda demonstre pouca expressividade se conside
rarmos a sua dimensão continental, a necessidade de ampliar
a oferta do Ensino Superior e promover sua interiorização
contribuiu decisivamente para que o governo adotasse uma
política de fomento à EaD. O incentivo governamental a essa
modalidade, que possui ampla capacidade de difusão terri
torial e apresenta-se em contínuo crescimento, objetiva
melhorar os indicadores de acesso e conclusão dos estudantes
nos diferentes níveis de formação: ensino básico, graduação
e pós-graduação.
Na perspectiva da interiorização e do aumento de
estudantes em cursos de nível superior, a política de fomento
à EaD vem surtindo resultados positivos. Nos últimos dez
anos, mediante a adesão de várias universidades federais
a esta modalidade de ensino, houve uma significativa inserção
de alunos nos referidos cursos.
Não obstante, a EaD enfrenta vários desafios, dos quais
se destaca a prática docente. Essa modalidade requisita capa
citações ou cursos de formação continuada para os professores
4

MEC – Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.
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com o objetivo de ressignificar a sua práxis. Apesar da ampla
discussão a respeito das novas tecnologias da informação
e comunicação e da difusão na sociedade, ainda existe certa
resistência quanto à sua apropriação na Educação brasileira.
Segundo Neves (2009, p.19):
De um modo geral, as licenciaturas são muito conservadoras.
Muitos professores que formam professores ainda não se colo
caram como aprendizes de uma nova educação. Quando usam
tecnologias mais modernas, usam-na de modo limitado.
É mais fácil falar da própria tese, ano após ano [...] do que
apropriar-se de todo instrumental disponível e, a partir dele,
contribuir para formar o cidadão capaz de analisar critica
mente e construir suas próprias posições e ideias.

No que se refere aos alunos da EaD, o desafio está asso
ciado à trajetória de formação educacional, fundamentada
na modalidade de ensino presencial, cujas referências estão,
em grande medida, baseadas em uma forma de aprender que
decorre do contato direto com o professor e a sala de aula.
Essa condição requer do aluno o desenvolvimento de compe
tências e habilidades no uso das tecnologias da informação
e comunicação para viabilizar seu processo de aprendizagem,
superando, assim, a exigência da presencialidade física,
típica do modelo tradicional de ensino.
Nesse contexto, o tutor presencial assume um papel rele
vante, por sua atuação como elemento motivador, orientador,
mediador dentro da rede de articulação que envolve aluno
-professor, aluno-aluno, aluno-tutor a distância, professor-tutor
presencial e aluno-coordenação de curso, contribuindo
para o processo de ensino e aprendizagem. No âmbito do
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desenvolvimento de suas atribuições, o tutor implementa estra
tégias que favorecem o estudo cooperativo, a partir da formação
de grupos de estudo que contribuem para a construção coletiva
do conhecimento. Consequentemente, tal atuação, que se efetiva
por meio do contato direto com o aluno no polo, configura-se
como uma estratégia de redução da evasão.
Tendo em vista os requisitos para a viabilização da EaD,
é importante considerar, ainda, como desafiadora a montagem
e suporte de uma infraestrutura técnica para sua realização.
Introduzir o computador e a internet como ferramentas que
medeiam o processo de ensino-aprendizagem configura-se uma
alteração na base técnica de operacionalização do ensino.
Sendo assim, não é suficiente que alunos e professores
estejam preparados para lidar com o ambiente de apren
dizagem virtual, mas também que existam condições de
distribuição e acesso às redes de transmissão da informação
por meio de cabos, vias, satélites e ondas para que a EaD
se efetive. As condições técnicas influenciam na espacialização
dessas redes, as quais se distribuem pelo território de forma
diferenciada, estabelecendo áreas geográficas mais acessíveis
e menos acessíveis a tal tipo de modalidade de ensino. De acordo
com Santos (2002), o espaço é condição e condicionante para
as ações humanas, sendo estas dependentes do grau de
tecnicidade existente. Com base nessa premissa, infere-se que
quanto mais elevado o padrão de tecnicidade, maior a possi
bilidade de inserção do espaço nas inovações; quanto menor
o grau de tecnicidade, mais opaca será a sua participação nos
processos inovadores.
Nesse sentido, a potencialidade ou fragilidade técnica
constituem-se fatores que permitem ou impedem que se estabe
leça uma rede de relações entre os sujeitos e entre os territórios,
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gerando formas e funções que se cristalizam no espaço desi
gualmente. Assim, considera-se o território como a unidade
que expressa esses diferentes ritmos, sendo reconhecível
que as redes não são homogêneas em virtude das diferenças
existentes quanto à distribuição dos objetos técnicos no espaço
e sua utilização, concentração e consumo. Nesse contexto,
a rigidez do território é flexibilizada pela maleabilidade das
redes, projetando, dessa combinação, uma cartografia que
transforma localidades “opacas” em cenários “luminosos”.
Quanto ao sentido de rede, compartilha-se com Haesbaert
(2006, p. 287) a concepção de que esta
não [é] apenas enquanto mais uma forma (abstrata)
de composição do espaço, no sentido de um ‘conjunto
de pontos e linhas’, numa perspectiva euclidiana, mas como
um componente territorial indispensável que enfatiza
a dimensão temporal-móvel do território e que, conjugada
com a ‘superfície’ territorial, ressalta seu dinamismo,
seu movimento, suas perspectivas de conexão e ‘profun
didade’, relativizando a condição estática e dicotômica
(em relação ao tempo) que muitos concedem ao território
enquanto território-zona num sentido mais tradicional.

Sendo assim, a reflexão sobre a EaD, que tem nas tecnolo
gias da informação um fator básico para sua realização, remete à
análise sobre o território e sua configuração/constituição em
redes, permitindo repensar a ideia do espaço e da localização
geográfica como limite e fronteira de acesso à Educação.
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A Educação a Distância na UFRN e o
curso de licenciatura em Geografia
A UFRN, a partir de 2005, aderiu às políticas nacionais
de EaD implementando cursos vinculados ao programa
Pró-licenciatura, cujo objetivo era a formação de professores,
prioritariamente nas áreas de Física, Química, Matemática
e Biologia. O redirecionamento das políticas públicas voltadas
para a EaD, via criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB,
promoveu a ampliação na oferta de cursos nessa modalidade,
incluindo os cursos de Geografia, Pedagogia, Educação
Física e Letras.
Entre 2005 e 2012, essa modalidade de ensino passou
por um processo de expansão quantitativo e qualitativo
na UFRN, conforme dados coletados sobre o número de cursos
e a demanda por vaga (Tabela 1):
Tabela 1 – Dados sobre a EaD na UFRN 2005-2012.

Ano

Nº de
cursos
ofertados

Nº de
vagas

Nº de
inscritos
vestibular

Concorrência

2005

03

1560

5032

3,22

2007

04

1100

2648

2,40

2008

-

-

-

-

2009

05

700

3405

4,86

2010

06

1280

7168

5,6

2011

01

420

2778

6,61

2012

09

2500

9582

3,83

Fonte: COMPERVE-UFRN (2012).
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Comparando os dados do ano de 2005 com os de 2012,
verifica-se um aumento de 200% no que diz respeito à ampliação
da oferta de cursos da UFRN, revelando um dinamismo
importante no processo de consolidação dessa modalidade.
Outro dado importante para a análise refere-se ao número de
candidatos inscritos para prestar vestibular, que praticamente
duplicou. Isso revela a elevação do interesse da população
por cursos oferecidos na modalidade a distância.
Os cursos de EaD da UFRN estão embasados em uma
proposta pedagógica que prioriza a sua viabilização a partir
da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, redes de
comunicação e material didático impresso. As matrizes teóricas
e as diretrizes para o desenvolvimento da EaD baseiam-se no
uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem, no estímulo
à autonomia e interatividade do aluno, na busca por cons
truir ambientes colaborativos e na elaboração de materiais
interativos visando à construção coletiva do conhecimento.
Nessa perspectiva, os projetos pedagógicos da EaD adotam como
princípio norteador dessa modalidade de ensino “um diálogo
didático mediado entre o professor (instituição) e o estudante
que, localizado em espaço diferente daquele, aprende de forma
independente (cooperativa)” (ARETIO, 2001, p. 41)5.
Com base nesse pressuposto, a EaD adota estratégias
em que a centralidade do processo está no aluno, e não na
turma. Esse aluno deve ser considerado como um sujeito do
seu aprendizado, desenvolvendo autonomia quanto à orga
nização de estratégias de estudo e independência em relação

ARETIO, L. G. La educación a distancia: de la teoria a la práctica. Barcelona:
Ariel, 2001.
5
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ao professor, que o orienta no sentido do “aprender a aprender
e aprender a fazer”.
Nesse processo, as mediações didáticas favoráveis
à aprendizagem ocorrem na interface entre o individual
e o coletivo. As teorias de aprendizagem apontam para a eficácia
da construção coletiva do conhecimento e da necessidade
do grupo social como referência para aprender. Assim, o uso
do ambiente virtual e as atividades presenciais nos polos
se configuram em situações de aprendizagem que permitem
o contato entre os sujeitos, potencializando as trocas indivi
duais e a construção coletiva do saber.
De acordo com os projetos pedagógicos, a produção e o uso
de meios didáticos que favoreçam a aprendizagem são definidos
com base em diretrizes que devem considerar as especificidades
da Educação a Distância quanto à linguagem, interatividade
e dialogicidade; aos meios nos quais esses materiais serão
disponibilizados, de forma impressa ou virtual; e à realidade
do aluno para o qual o material está sendo elaborado.
O ambiente virtual favorece a aprendizagem por
meio do uso de diferentes ferramentas, como fóruns, chats,
webconferência, troca de mensagens e outras, permitindo que
se estabeleça a rede de comunicação entre professor-aluno,
tutor-aluno, aluno-aluno, tutor-tutor e professor-tutor.
Assim, viabiliza-se o ensino-aprendizagem numa perspectiva
multidirecional entre os partícipes, alimentando as conexões
entre os diversos pontos que configuram o território-rede.
A outra face desse processo de ensino-aprendizagem se
estabelece em encontros realizados nos polos de apoio presen
cial, onde ocorrem diferentes atividades integradoras entre
os sujeitos que integram a rede da EaD. Tais atividades se consti
tuem de grupos de estudos, oficinas, aulas, palestras, seminários
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temáticos e eventos científico-culturais. Nesses momentos,
é possível o intercâmbio de conhecimentos entre os discentes
que se encontram em níveis distintos de maturidade e experi
ências de vida, o que se revela fundamental para o processo de
formação docente.
A estrutura e funcionamento da EaD no estado pres
cindem da utilização das cidades que são centros regionais
como polos de apoio presencial, mas também inserem pequenas
cidades que assumem essa função. O polo de apoio presencial
corresponde ao ponto ou nó da rede de Ensino a Distância, a base
física onde se encontram o aluno, o tutor e outros agentes desse
processo, que dispõe de uma infraestrutura específica para
viabilizar as interações que alimentam os fluxos do sistema.
Entre os requisitos básicos para a instalação de um polo de
EaD, estão os laboratórios de informática com, no mínimo, trinta
computadores ligados à rede mundial de comunicação virtual.
Essa exigência é, por si só, a confirmação da dependência
dessa modalidade em relação às redes técnicas vinculadas ao
modelo informacional.
O Ensino a Distância assume um papel relevante na
articulação do território do Rio Grande do Norte. Para a sua
viabilização, foram instituídos polos de apoio presencial levando
em consideração a distância mínima de 100 km entre as cidades
e o interesse dos governos estadual ou municipal em assumir
a responsabilidade pela manutenção de sua infraestrutura.
A localização dos polos desconsiderou critérios convencional
mente utilizados, como tamanho da cidade, funcionalidade
regional ou número de habitantes. O mapa a seguir possibilita
visualizar o alcance geográfico do Ensino Superior a Distância
ofertado pela UFRN.
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Figura 1 – Polos EaD de atuação da UFRN no Rio Grande do Norte.
Fonte: Bruno L. Silva (2012).
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A distribuição espacial dos polos de apoio presencial
de atuação da UFRN no Rio Grande do Norte ocorre de forma
difusa pelas diferentes regiões do estado, revelando uma
desconcentração da oferta do Ensino Superior, antes concen
trada na capital, Natal. A localização dos referidos polos
ocorre em cidades que assumem posição de capital regional,
como Natal; centro sub-regional, como Caicó, Currais Novos
e Nova Cruz; e também em localidades que integram a rede
urbana na condição de cidades locais, como Marcelino Vieira,
Caraúbas e Luís Gomes.
A espacialização da oferta do Ensino Superior na moda
lidade a distância pela UFRN no território estadual pode ser
visualizada no mapa a seguir.
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Figura 2 – Distribuição dos cursos de graduação da UFRN nos polos da EaD – RN.
Fonte: Bruno L. Silva (2012).
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A partir do mapa, pode-se verificar que o Curso de
Geografia a Distância é ofertado em 8 polos de apoio presencial,
distribuídas por diferentes regiões do estado. Na Mesorregião
Central Potiguar, situam-se os polos de Caicó, Macau e Lajes;
na Mesorregião Agreste Potiguar localiza-se o polo de Nova
Cruz; na Mesorregião Leste Potiguar, o polo de Extremoz,
e na Mesorregião Oeste Potiguar, os polos de Martins, Marcelino
Vieira e Luís Gomes.
Este curso foi criado conforme Resolução nº 033/2007 –
CONSEPE, de 17 de julho de 2007. Sua implantação está associada
a uma série de fatores, como a ampliação do Ensino Superior
por meio de sua política de interiorização; a demanda reprimida
pela formação de profissionais na área de Geografia e a possibi
lidade de oferta de um curso superior em diferentes regiões do
estado. Dessa forma, a oferta do referido curso constitui-se em
um veículo de conexão entre tecnologias, territórios e sujeitos.
No ano de 2007, ocorreu a primeira oferta do curso de
Geografia a Distância, vinculada ao Programa Pró-licenciatura,
que se constitui como uma parceria entre as universidades
públicas e secretarias municipais e estaduais para ofertar
formação em nível superior para professores que atuam na área
e não possuem qualificação específica, sendo as vagas remanes
centes destinadas a atender a demanda social.
Entre os anos de 2007 e 2012, houve uma significativa
expansão na quantidade de vagas para o curso de Geografia,
aumentando o número de polos presenciais e de alunos
(Tabela 2). Para esses novos ingressos, a oferta de vagas passou
a estar vinculada à política implementada pela Universidade
Aberta do Brasil (UAB), programa instituído pelo Decreto
nº 5.800, de 8 de julho de 2006.
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Tabela 2 – Curso de Geografia a Distância –
polos e vagas ofertadas 2007-2012.
Ano

Polos de apoio presencial

Vagas ofertadas
por polo

Total

2007

Caicó, Macau e Nova Cruz

50

150

2009

Extremoz, Marcelino Vieira,
Luís Gomes, Martins e Lajes

50

250

2010

Extremoz, Marcelino Vieira,
Caicó, Macau e Nova Cruz

50

250

2012

Marcelino Vieira, Caicó,
Macau, Luís Gomes, Martins e
Nova Cruz

50

300

FONTE: SEDIS-UFRN (2013).

No semestre letivo 2013.1, o Curso de Geografia a Distância
conta com 469 alunos matriculados, distribuídos nos oito polos
de apoio presencial do Rio Grande do Norte.
O quadro docente é formado por 19 professores, dos
quais 17 doutores, 1 mestre e 1 especialista. No que se refere
ao regime de trabalho, 18 trabalham em regime integral (dedi
cação exclusiva) e 1 em regime parcial (20 h), ressaltando-se
que a carga horária de ensino dos referidos professores é
compartilhada com as atividades do curso presencial e que
ainda desenvolvem atividades de pesquisa, extensão, orientação
de monitoria e gestão.
O corpo de tutores do curso corresponde a 28 inte
grantes, dos quais 15 são tutores presenciais, que atuam nos
polos, e 13 são tutores a distância, que auxiliam o professor
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no desenvolvimento das atividades disciplinares. Do total de
tutores do curso, 27 são graduados em Geografia e apenas 1
em Pedagogia.
A licenciatura em Geografia na modalidade EaD se propõe
a formar professores para atuar no Ensino Fundamental e Médio
da rede pública e privada de ensino. Essa formação requer
o contato com equipamentos, ideias, conteúdos, metodologias
que permitam a leitura e representação do espaço de forma
abrangente. Tal condição qualifica o profissional com disposi
tivos científicos e técnicos para interferir ética e criticamente,
construindo um conhecimento que leva em consideração
a preservação e a transformação da vida planetária, respei
tando a diversidade socioespacial e ambiental existente.
O perfil do profissional que se deseja formar baseia-se
na construção de competências que ultrapassem os domínios
específicos dos conteúdos da área, mobilizando saberes para
a resolução de problemas diversos. O espaço de formação
docente deve propiciar a vivência de situações que tenham
simetria entre a formação oferecida e a prática do professor.
Assim, espera-se que o professor de Geografia adquira competências e habilidades para lidar, de forma articulada, com
os saberes pedagógicos e de natureza geográfica. Como especifi
cidade do perfil do professor de Geografia, está o desenvolvimento
da capacidade de ler o espaço de forma contextualizada, levando
em conta as múltiplas variáveis que o conformam, e de analisar
criticamente as transformações espaciais e suas implica
ções junto à sociedade. Considerando-se que o processo de
formação ocorre na modalidade de Ensino a Distância, torna-se
fundamental o desenvolvimento de competências e habili
dades para o uso autônomo e crítico das TIC no processo de
ensino-aprendizagem.
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Nessa perspectiva, a formação na modalidade a distância
requer uma metodologia que envolve sujeitos e ações distintas
no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o professor
na modalidade EaD, de acordo com o Projeto Pedagógico do
Curso (UFRN, p. 30), tem, entre suas atribuições:
a) analisar o material didático da disciplina;
b) o
 rganizar a sala de aula ou página da disciplina no
ambiente virtual;
c) i ndicar textos e fontes de pesquisa complementar,
se necessário;
d) planejar as atividades da disciplina;
e) elaborar as avaliações da disciplina;
f) o
 rientar e coordenar as atividades acadêmicas
dos tutores em relação ao planejamento e às ativi
dades da disciplina;
g) esclarecer dúvidas dos tutores e alunos;
h) a companhar as atividades/exercícios dos alunos reali
zadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
i) acompanhar e mediar os fóruns de discussão;
j) a companhar o desempenho da aprendizagem
dos alunos;
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k) c orrigir as provas presenciais, atribuir-lhes notas
e comentar as atividades on-line.
O tutor é o sujeito responsável pelo sistema de mediação
entre o aluno, o material didático e o professor, na busca de
uma comunicação cada vez mais ativa e personalizada,
respeitando-se a autonomia da aprendizagem de cada aluno.
A tutoria é desenvolvida na modalidade a distância e presencial.
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (UFRN, p. 20),
ao tutor a distância, cabe:
a) o
 rientar e acompanhar os alunos/grupos de estudos
sob sua responsabilidade, tanto no ambiente virtual
de aprendizagem quanto em atividades presenciais,
quando convocado;
b) m
 anter intercâmbio com os professores e demais
tutores, colaborando no desenvolvimento das disci
plinas, desde o planejamento inicial até a finalização
dos resultados da disciplina;
c) a uxiliar ao docente ministrante da disciplina no
processo de organização, fiscalização, aplicação
e correção das avaliações;
d) p
 restar esclarecimentos sobre o regime de funciona
mento do respectivo curso de graduação para o qual
foi selecionado, além de normas que regulamentam
a Educação a Distância na UFRN;
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e) e laborar relatórios solicitados e participar dos eventos
que objetivem o aperfeiçoamento da ação tutorial.
Considerando o referido Projeto (UFRN, p. 20/21), ao tutor
presencial, compete:
a) o
 rientar e acompanhar os alunos sob sua respon
sabilidade, inclusive em atividades de estágio
supervisionado e práticas em laboratórios;
b) o
 rganizar grupos de estudos com os estudantes sob
a sua responsabilidade no âmbito do polo de atuação;
c) m
 anter intercâmbio com os professores e demais tutores, colaborando no desenvolvimento das disciplinas;
d) a uxiliar a coordenação do polo no processo de
organização, fiscalização e aplicação das avaliações
presenciais;
e) p
 restar esclarecimentos sobre o regime de funciona
mento do(s) respectivo(s) curso(s) de graduação para
o(s) qual(is) foi selecionado(a), além de normas que
regulamentam a Educação a Distância na UFRN;
f) e laborar relatórios solicitados e participar dos eventos
que objetivem o aperfeiçoamento da ação tutorial.
Quanto ao aluno, torna-se fundamental a organização
de uma dinâmica de estudo e de realização de atividades como:
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a) e studo individual com material autoinstrucional
organizado em unidades de estudos correspondentes
a aulas semanais;
b) e xercícios no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), por meio da execução de atividades, de estudos
individuais, por meio de videoaulas, participação
em fóruns e chats;
c) e ncontros coletivos presenciais, por meio de webaulas
e videoconferências, de acordo com as atividades didá
ticas planejadas e preestabelecidas pelo professor e
cuja realização envolve professor, tutor e alunos;
d) e ncontros coletivos presenciais coordenados pelo
tutor presencial, de acordo com as atividades didá
ticas planejadas e preestabelecidas pelos professores
e, ainda, por meio de atividades de extensão (AACC
e outros) planejadas pela coordenação do curso e do
polo;
e) o
 rganização de grupos de estudos, coordenados pelo
tutor presencial, com o objetivo de realizar atividades
propostas nas aulas (material didático) e planejar
atividades de estágio supervisionado.
A estrutura curricular do Curso de Geografia compre
ende uma carga horária obrigatória de 2.850 horas, que
deve ser cumprida no tempo médio de 8 semestres letivos.
Os componentes curriculares estão assim distribuídos:
2.490 h em conteúdos de natureza científico-culturais e de
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prática como componente curricular; 400 h de Estágio
Curricular Supervisionado, sendo permitido o aproveitamento
de 200 h para o professor em serviço; e 200 h de Atividades
Acadêmico-Científico-Culturais.
Os componentes curriculares de natureza científico-cultural articulam conteúdos específicos da área e conteúdos
de natureza pedagógica, que favorecem a interdisciplinaridade
e contribuem para a formação docente, de acordo com as dire
trizes curriculares nacionais para a licenciatura em Geografia.
No primeiro período do curso são ofertadas disciplinas
de fundamentação teórico-prática, como Introdução à Ciência
Geográfica, que discute aspectos epistemológicos da Geografia
e seus reflexos no ensino; Fundamentos Sociofilosóficos da
Educação, que aborda as relações entre a Educação e a sociedade,
em uma perspectiva histórica, e as principais concepções educa
cionais; Leitura, Interpretação e Produção de Textos, que reflete
sobre concepções de leitura e desenvolvimento de práticas de
escrita de diversos gêneros textuais; e Informática e Educação,
que contempla o papel das tecnologias na Educação, o uso de
mecanismos de busca na web e dos softwares de comunicação.
Do segundo ao quinto semestres são ofertadas disciplinas
de formação específica nas áreas de Cartografia (Leituras
Cartográficas e Interpretações Estatísticas I e Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas II), que contemplam o uso
das novas tecnologias na leitura, interpretação e represen
tação espacial; de Geografia Física (Geografia Física I, II e III
e Ecossistemas Brasileiros), que discutem aspectos relacio
nados à estrutura geológica da Terra e sua dinâmica interna
e externa, a meteorologia, a climatologia e a hidrografia;
e de Geografia Humana (Organização do Espaço, Formação
Territorial do Brasil, Estudos Contemporâneos da Cultura,
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Geografia Urbana, Geografia Agrária e Geografia da População),
que abordam tópicos de conteúdos que envolvem aspectos
sociais, políticos, econômicos e culturais que interferem no
processo de organização espacial. Acrescente-se as disciplinas
de formação didático-pedagógica, como Didática e Ensino de
Geografia, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
e Instrumentação para o Ensino de Geografia I, II, III e IV, que
promovem a reflexão acerca da prática docente e do processo
de aprendizagem e a construção de materiais didáticos para
aplicação no ensino da Geografia; Metodologia Científica, que
focaliza os métodos e técnicas de pesquisa e a elaboração do
trabalho científico, e Educação e Tecnologia, que oportuniza
ao aluno a produção de conhecimentos fundamentados pelo
uso de tecnologias na prática pedagógica.
Do sexto ao oitavo semestres, as disciplinas de formação
específica correspondem à Geografia Regional do Brasil,
Geografia Regional do Mundo I e II, Estudos do Semiárido
e Espaço, Tecnologia e Globalização; tais disciplinas articulam
conteúdos de natureza física e humana, assumindo abordagens
que abrangem diferentes escalas geográficas (mundial, nacional
e regional). Além dessas disciplinas, o aluno deve cursar
Libras, componente curricular que possibilita a obtenção de
conhecimentos sobre a linguagem dos sinais, e as atividades do
Estágio Supervisionado I, II e III, que se desenvolvem a partir
da vivência da realidade social, educacional e escolar por meio
de uma prática reflexiva.
No âmbito da estrutura curricular do curso de licen
ciatura em Geografia na modalidade a distância, destacam-se
as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia
e as atividades de Estágio Supervisionado, que são fundamen
tais para a formação do professor da área.
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As disciplinas de Instrumentação para o Ensino de
Geografia, que se constituem prática como componente
curricular, possuem a especificidade de instrumentalizar
o aluno em termos de conteúdos e metodologias aplicáveis nas
atividades docentes. Nessa direção, tais disciplinas se carac
terizam por realizar interfaces teóricas e práticas, tendo por
referência conteúdos das áreas de Cartografia, Geografia Física
e Geografia Humana e, ainda, assumem o papel de articular
as TIC aos componentes curriculares e sua aplicação no ensino
de Geografia. Sendo assim, esse componente curricular torna-se
relevante para o desenvolvimento das atividades do Estágio
Curricular Supervisionado.
As atividades do Estágio Curricular Supervisionado se
constituem um momento específico no processo de formação do
discente ao propiciar vivências que articulam teoria e prática
num processo contínuo de reflexão e construção da realidade
social, educacional e escolar. Para o desenvolvimento das ativi
dades do estágio, o aluno é orientado e acompanhado por uma
equipe formada pelo professor orientador do estágio (docente da
UFRN), pelo professor colaborador da escola campo de estágio
(co-orientador do estágio) e tutores presenciais e a distância.
A metodologia está pautada em orientações e discussões que
envolvem aspectos teóricos e práticos, as quais são realizadas
principalmente no ambiente virtual de aprendizagem e comple
mentadas por reuniões de grupo de estudos no polo e na escola
campo de estágio.
O projeto pedagógico do curso prevê o início do Estágio
Supervisionado a partir do 6º período, sendo este dividido em
três etapas: Estágio Supervisionado I (100 horas/aula), Estágio
Supervisionado II (150 horas/aula) e Estágio Supervisionado III
(150 horas/aula).
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A primeira etapa tem como principal objetivo inserir
o discente “estagiário” numa realidade de ensino especí
fica, a escola campo de estágio. Nesses primeiros contatos,
o estagiário desenvolve um olhar reflexivo sobre a escola,
caracterizando e compreendendo sua estrutura e dinâ
mica. Além disso, é no Estágio I que o discente vivencia sua
primeira experiência pedagógica prática e tem a oportunidade
de se autoavaliar.
A segunda etapa tem como principal finalidade o plane
jamento de atividades (planos de aula) e o exercício da regência.
Durante o semestre, além de desenvolver de forma reflexiva
e prática o trabalho pedagógico junto a uma turma da Educação
Básica, o estagiário reflete sobre a realidade escolar e a comu
nidade em que a escola se insere, elaborando um “Projeto de
Intervenção” que será aplicado no Estágio Supervisionado III.
Na terceira etapa, o principal objetivo é o planejamento
de atividades (planos de aula) e o exercício da regência.
Durante o semestre, além de desenvolver de forma reflexiva
e prática o trabalho pedagógico junto a uma turma da Educação
Básica, o estagiário coloca em prática o “Projeto de Intervenção”
elaborado no Estágio Supervisionado II.
Considerando a natureza do Estágio Curricular Supervisionado, que se reveste de um caráter prático, o discente
vivencia situações que envolvem o planejamento e a execução
de atividades docentes, incluindo-se o uso das TIC e a autoava
liação. No conjunto desses aspectos reside o caráter inovador
dessa atividade para o processo de formação acadêmica do
licenciado em Geografia.
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Considerações finais
A expansão da Educação a Distância aponta para cami
nhos cada vez mais consistentes quanto à sua permanência
como modalidade de ensino e formação de recursos humanos.
Essa assertiva assume importância no contexto educacional
do Rio Grande do Norte, na medida em que fomenta práticas
educativas mais atualizadas e em consonância com a realidade
midiática, tecnológica e em rede que se vivencia no século XXI.
Em termos territoriais, a Educação a Distância, que
depende da utilização e aperfeiçoamento das TIC para se viabilizar, amplia e/ou redimensiona a funcionalidade das cidades,
criando novos fluxos, imprimindo maior densidade técnica,
gerando uma cartografia que acentua a “luminosidade”
de algumas localidades e projeta, em cenários opacos, sinais
“luminosos”. Nessa perspectiva, os polos de apoio presencial,
localizados nas cidades, correspondem aos pontos de conexão
entre os fluxos de informações e pessoas que circulam na rede
de Ensino a Distância.
O Curso de Geografia a Distância da UFRN se constitui
um tentáculo da rede de ensino, que se utiliza da tecnologia como
ferramenta de mediação do processo de ensino-aprendizagem.
O uso das TIC no ensino de Geografia amplia as possibilidades
de leitura e compreensão da dinâmica espacial ao associar
diferentes linguagens como imagem, movimento, som, além
de permitir a interatividade entre os sujeitos e entre estes e os
cenários virtualizados.
Nessa modalidade de ensino, as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia e as atividades do Estágio
Curricular Supervisionado se constituem um campo de experi
mentação do uso das TIC no processo de formação do professor
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de Geografia. Portanto, a capilaridade do ensino de Geografia
a Distância pressupõe a conexão entre tecnologias, territórios e sujeitos.
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