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 Apresentação 

Este texto é parte da tese de doutorado realizada no Instituto de Geociências da 

UNICAMP, cuja temática trata do levantamento, sistematização, interpretação e análise da 

produção acadêmica sobre o ensino de Geografia no Brasil no contexto dos Cursos de Pós-

graduação instituído com a Reforma Universitária de 1968 pelo Ministério de Educação. Na 

pesquisa foram levantadas 197 pesquisas acadêmicas, sendo 171 dissertações de 

mestrado e 26 teses de doutorado, defendidas em 37 Universidades brasileiras no período 

de 1972 a 2000. A tese se orienta pelos estudos realizados na área da pesquisa 

educacional, realizadas em outras áreas e que tiveram como preocupação à pesquisa sobre 

o ensino (especialmente as pesquisas realizadas nas Faculdades de Educação), como 

sobre o Ensino de Ciências, de Psicologia, de Educação Física, de Pedagogia, de 

Licenciaturas, de Geografia Econômica2, entre outras. 

A pesquisa visa oferecer aos professores e aos pesquisadores um conjunto de 

aspectos que caracterizam a trajetória da pesquisa sobre o ensino de Geografia no Brasil de 

1972 a 2000. Apresenta um quadro das tendências, dos temas estudados, dos métodos 

trabalhados, dos níveis escolares, dos focos temáticos, das linhas de pesquisa, das diversas 

orientações teórico-metodológicas existentes nos cursos, da distribuição geográfica dos 

trabalhos, caracterizando os aspectos da produção acadêmica realizada anteriormente, 

possibilitando outras investigações nessa área. 

Procuro conhecer as condições dessa produção a partir das características principais 

contidas na produção acadêmica sobre o ensino de Geografia e nos cursos de pós-

graduação de 1972 até 2000. Também desejo que a pesquisa desperte a necessidade da 

criação de mais linhas de pesquisas sobre o ensino de Geografia, além da utilização das 

dissertações e teses como objeto de pesquisa. Por fim, creio que essa pesquisa poderá 

iniciar a organização de uma Base de Dados das pesquisas acadêmicas sobre o ensino de 

Geografia no país, impressa e posteriormente em Cd-rom a ser atualizada constantemente. 

                                                           
1 Prof. Dr. - Instituto de Estudos Sócio Ambientais 
Universidade Federal de Goiás 
antoniocarlos-pinheiro@uol.com.br 
2 As pesquisas levantadas que estudam as pesquisas são: MEGID NETO, Jorge. Tendências da 
Pesquisa Acadêmica sobre o Ensino de Ciências no nível fundamental. Campinas-SP. 1999. 
Tese (Doutorado em Educação) Universidade Estadual de Campinas (a tese de MEGID NETO (1999), 
foi referencia para a definição dos critérios de análise para minha tese). 
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O interesse por esse tema surgiu por considerar que existe um desconhecimento da 

produção científica-acadêmica sobre o ensino de Geografia na sua totalidade no país, neste 

sentido, essa pesquisa sistematiza um conjunto de informações obtidas nas investigações 

realizadas, revelando suas características gerais e suas tendências. As pesquisas são vistas 

como documentos que deve ser valorizado no campo educativo e acadêmico e por sua vez 

obter mais visibilidade em todos os níveis educacionais. Durante o estudo das pesquisas 

acadêmicas sobre o ensino de Geografia, outras questões afloraram: o fato de haver uma 

notável quantidade de pesquisas significa haver visibilidade entre a comunidade acadêmica 

e escolar sobre as mesmas? Essa produção científica tem garantido avanços no ensino de 

Geografia de forma geral? Existe distribuição eqüitativa das pesquisas pelo território 

brasileiro (Universidades, Programas e Linhas de Pesquisas)? 

GAMBOA (1998)3, destaca que a pesquisa educacional apresenta uma 

complexidade implícita no aumento e na diversidade da produção desde a década de 70 até 

a atualidade, o que exige estudos que utilizem abordagens mais abrangentes. GAMBOA 

(1998) procura desvendar as estruturas epistemológicas internas das pesquisas em 

educação, estabelecendo articulação com as condições sócio-históricas nas relações 

internas e externas do contexto social, visando propor instrumentos de avaliação da 

produção científica no interior do desenvolvimento social. Embora com caráter abrangente a 

perspectiva teórico-metodológica que caracteriza minha pesquisa, resultou da combinação 

de propostas obtidas de metodologias situadas nos gêneros de trabalhos científicos 

conhecidos como: “Estado da Arte”, “Análise de Conteúdo” e “Pesquisa Documental”, cuja 

combinação, denomino de “Pesquisa Bibliográfica e Documental”. A Obtenção para a 

caracterização e análise dos 197 documentos foram encontrados nas Bases de Dados 

disponíveis, como: UNIBLIBI, ANPED, CNPq e CAPES4. Também identifiquei documentos 

nos Catálogos dos Programas de Pós-graduação de várias Universidades brasileiras, visitas 

in lócus (Bibliotecas e Secretarias de Pós-graduação) e através de contatos pessoais com 

pesquisadores. 

A pesquisa acadêmica e os Cursos de Pós-graduação 

No Brasil a idéia de pesquisa nas Universidades começa a surgir a partir de 1930, 

com a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro (atual UFRJ – Universidade Federal 

do Rio de Janeiro). Mas é em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases que fica estabelecido 

que um dos objetivos da Universidade é a pesquisa. Em 1968 com a Reforma Universitária 

                                                           
3 GAMBOA, Silvio Sanchez. Epistemologia da pesquisa em Educação. Campinas: Faculdade de 
Educação-UNICAMP, 1998 
4 Banco de Dados em CD-Ron da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED) - 1997, e CD-Ron UNIBIBLI - 5ª edição (USP-UNICAMP-UNESP) – 1999 e CAPES pela 
Internet – 2001/2002 (http/www.capes.org.br). 
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e em 1988 com a nova Constituição, a pesquisa passa a ser considerada uma das funções 

básicas da Universidade. 

Uma das formas de incentivo à pesquisa no Brasil e sua institucionalização, foi à 

instalação dos cursos de Pós-graduação (regulamentados pela Reforma Universitária de 

1968), estes cursos, na maioria instalada nas Universidades pública e localizada na região 

Sul e Sudeste do país, passaram a coordenar a pesquisa acadêmica e científica pelo 

território nacional. A Universidade desde então, como centro de pesquisa e de ensino, 

passou a orientar-se pela busca da qualidade, utilizando métodos de estudos e avaliação 

que passaram a coordenar as atuais linhas de pesquisas e os apoios institucionais. A 

avaliação das atividades científicas passou a interferir no processo das mesmas, avaliar tais 

atividades passou a ser importante para controlar os custos aplicados, encontrar novos 

achados e definir a aplicação dos recursos, reordenado as linhas de pesquisa conforme os 

interesses de cada momento histórico. 

Antes de 1968 não havia no Brasil cursos de pós-graduação no formato de Mestrado 

e Doutorado como conhecemos atualmente. Os títulos de Doutor e Livre-docente eram 

obtidos mediante concursos públicos específicos. A titulação acadêmica resultava de tese 

original onde os candidatos inscreviam-se para a sua defesa, esse mecanismo vigorou 

durante as décadas de 40, 50 e 60. Durante muito tempo apenas a USP e a UFRJ 

ofereciam possibilidades para o doutoramento em Geografia (ANDRADE, 1989, p. 75)5 e na 

década de 70 apenas a USP, a UFRJ e a UNESP (Rio Claro e Presidente Prudente) 

dispunham de doutores em número suficientes para criar Cursos de Pós-graduação no grau 

de Doutor no país. 

A Reforma Universitária, realizada pelo governo federal e iniciada em 1966 em 

termos de restruturação das Universidades Federais e determinada por lei em 1968 para 

todo o sistema de ensino superior, visava a integração estrutural e funcional da 

universidade, assegurando a plena utilização dos recursos empregados em sua manutenção 

e funcionamento. Entre os diversos propósitos, essa Reforma instituiu o sistema 

departamental, eliminando a cátedra autônoma, concentrado em cada departamento todo o 

pessoal docente e recursos materiais relativa à mesma área de conhecimento; concentrou 

os estudos básicos, científicos e humaníssimos num sistema integrado de unidades para 

servir a toda a universidade, organizando um primeiro ciclo de estudos básicos comum a 

todos os cursos ou grupos de cursos afins e instituindo a matrícula por disciplinas ou regime 

de créditos. A pós-graduação passou a se constituir uma superestrutura de cursos 

conferindo os graus de mestre e doutor. 

                                                           
5 ANDRADE, Manuel Correia de. Caminhos e Descaminhos da Geografia, Campinas, Papirus, 
1989. 
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O período compreendido pela minha pesquisa teve como marco a instituição dos 

Cursos de Pós-graduação no Brasil com a Reforma Universitária de 1968, embora as 

pesquisas sobre o ensino de Geografia, realizadas nesse modelo se iniciem na década de 

70, mais precisamente em 1972, ano da primeira dissertação de mestrado. Anteriormente 

foram levantadas três pesquisas acadêmicas sobre o ensino de Geografia no modelo antigo 

de pós-graduação na forma de doutorado. O “modelo antigo” de pós-graduação se refere ao 

modelo de Cátedra, o qual o pesquisador apresentava uma tese de doutorado sem 

necessariamente estar matriculado em um curso seqüencial. As teses de Lívia de Oliveira: 

“Contribuição para o Ensino de Geografia”, a tese de Bernardo Issler: “A Geografia e os 

Estudos Sociais” e a tese de Antonio Pedro de Souza Campos: “A Contribuição da 

Geografia ao Planejamento Educacional”, além de se constituir as três primeiras pesquisas 

sobre o ensino de Geografia, são exemplos do modelo anterior. Até pouco tempo, apesar da 

existência dos Programas de Educação, apenas a USP, a UNESP-Rio Claro e a UFRJ, 

dispunham de Programas de Pós-graduação em Geografia. Na década de 70 e 80, na 

maioria das universidades brasileiras as pesquisas acadêmicas sobre o ensino de Geografia 

eram realizadas nas Faculdades de Educação (ver Gráfico 06). 

 Pesquisa acadêmica sobre o ensino de Geografia 

O crescente aumento das pesquisas sobre o ensino de Geografia no Brasil, ocorrido 

nas últimas décadas do século XX, embora acompanhe uma tendência geral no campo da 

pesquisa educacional, revela na Geografia o interesse pelos geógrafos, sobretudo pelos 

professores, em estudar o ensino, em várias modalidades. Essa tendência deve se ampliar 

no futuro com a instalação de mais programas de pós-graduação (Geografia e Educação) 

em várias universidades no país no final dos anos 90. O Gráfico a seguir apresenta a 

distribuição das 197 dissertações e teses, por década e grau de titulação, confirmando essa 

tendência. 

GRÀFICO 01 - Distribuição das 197 Dissertações e Teses sobre o ensino 

  de Geografia por década de realização – 1972 - 2000 
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A pesquisa acadêmica sobre o ensino de Geografia tem acompanhado o padrão das 

pesquisas realizadas em outras áreas. Praticamente inicia-se na década de 70, com três 

documentos, aumentando para 38 na década de 80 indo para 151 documentos na década 

de 90 apresentado um amplo aumento em relação à década de 80. 

  GRÁFICO 02 - Distribuição dos tipos de universidades de realização 

   das 197 dissertações e teses sobre o ensino de 

   Geografia por regiões brasileiras – 1972 – 2000 
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As Universidades onde foram levantadas as 197 dissertações e teses são no número 

de 37 (ver Gráfico 04). Atualmente em todas as regiões brasileiras existem Instituições com 

dissertações e/ou teses sobre o ensino de Geografia. Como já foi destacada anteriormente, 

a quantidade das Universidades que oferecem Programas de pós-graduação no país está 

concentrada na região sudeste, respondendo por 45,7% do total (deste conjunto 57% se 

localizam nas Universidades paulistas), a região sul com 20% e as regiões nordeste e 
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centro-oeste ambas com 17, 1%, a região norte aparece com 1%, esse número pode ser 

observados no Gráfico 02. 

SANTOS e SILVEIRA (1998)6 admitem que a presença de bens e serviços é 

escassa nas regiões desprovidas de infra-estruturas, pois sua distribuição no território é 

seletiva, configurando uma acessibilidade menor pelo espaço. Distribuindo pelos Estados da 

federação, nota-se que em relação aos 197 documentos levantados, a concentração 

permanece, reforçando as reflexões anteriores sobre a concentração das pesquisas em 

determinados lugares em detrimento de outros. No Gráfico 03 apresento a distribuição dos 

documentos por Universidades dos Estados da Federação onde se realizaram as pesquisas 

acadêmicas sobre o ensino de Geografia de 1972 até 2000, cujos dados confirmam as 

tendências por regiões. 

 GRÁFICO 03 – Distribuição das 197 Dissertações e Teses sobre o ensino 

   de geografia por Estados brasileiros de realização – 1972 – 

   2000 
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A concentração das pesquisas revelada pelos 197 documentos em termos quantitativos 

demonstra que existe uma discrepância na distribuição geográfica dos trabalhos pelo 

território brasileiro com predomínio nas universidades paulistas até o ano 2000, sendo a 

USP a instituição que mais concentra esses trabalhos com 50 exemplares (25,3% do total). 

Esta característica deve ser analisada no contexto histórico do processo de 

desenvolvimento do ensino-pesquisa no Brasil articulando-o no processo de 

desenvolvimento sócio-econômico do país que também ocorreu concentrado na região 

Sudeste. 

                                                           
6 . SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Ensino Superior Público e Particular e o Território 
Brasileiro. Brasília: Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, 1998. 
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Segundo SANTOS e SILVEIRA (1998)7, a difusão desigual das Universidades (e 

Cursos de pós-graduação) pelo território brasileiro obedece a um imperativo territorial na 

produção da educação. A educação como atividade econômica e social de peso, tem um 

papel na caracterização e integração do espaço nacional, esse por sua vez, em função das 

suas características regionais e locais, influi sobre a natureza da atividade educacional e 

sua distribuição pelo território. 

 GRÀFICO 04 - Distribuição das 197 Dissertações e Teses por Universidade de 

  Realização – 1972-2000 
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Os 26 documentos se distribuem pelas seguintes universidades: com dois documentos cada 

- PUCCamp, PUC-RJ, UECE, UFCE, UFMS, UFPE, UFPI, UFU (total de 16) e com 1 

documento cada – FGV-RJ, UAM, UCB, UECO, UFES, UFRN, UFSE, UFV, UNIMEP E URB 

(total de 10). 

Outra característica significativa apresentada pelos 197 documentos é a distribuição 

por níveis escolar de ensino (Gráfico 05). De forma geral, as 197 dissertações e teses 

levantadas abrangem todos os níveis de ensino, tais como: o ensino fundamental (1ª a 8ª 

séries e supletivo), o ensino médio (de 1ª a 3ª séries e nas modalidades de magistério, 

supletivo e ensino técnico), ensino superior (Licenciatura e/ou bacharelado, pós-graduação 

e capacitação de professores) e documentos que fazem abordagens gerais, sobretudo as 

pesquisas que focalizaram a História da Geografia Escolar, e os Livros Didáticos. 

No Gráfico 05 foram agrupados por quantidade tanto os documentos que trataram 

especificamente de um determinado nível como aqueles que estabeleceram relações entre 

dois ou mais níveis, como as relações entre o ensino fundamental e médio, por exemplo, 

                                                           
7 SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria L. O Ensino Superior Público e Particular e o Território 
Brasileiro. Brasília: Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. 1998. 
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nesse sentido a soma geral das barras do Gráfico pode ultrapassar os 197 documentos 

levantados. 

GRÁFICO 05 – Distribuição das 197 Dissertação e Teses sobre o ensino 

  de Geografia por nível escolar de ensino 1972 – 2000 
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Embora os documentos apareçam em todos os níveis de ensino, é notória a 

concentração no nível fundamental. Essa tendência reflete por um lado, as políticas oficiais 

na educação e as demandas nesse nível. Analisando vários documentos que direcionam 

sua investigação para o nível fundamental, nota-se que em termos quantitativos, esse nível 

escolar ocupa a maioria das escolas e consequentemente as preocupações dos professores 

e pesquisadores. Também geralmente as políticas educacionais tendem a priorizar esse 

nível escolar nas Propostas Curriculares, projetos de Capacitação de professores e 

investimentos estruturais. 

Outra característica reveladora das tendências dos 197 documentos é os focos 

temáticos classificados conforme as temáticas principais apresentadas pelas dissertações e 

teses estudadas. Para tanto, baseio-me em partes, na organização realizada por MEGID 

NETO (1999) e nas especificidades das pesquisas sobre o ensino de Geografia. Os focos 

temáticos principais são definidos como: Prática Docente e Educativa com 40 documentos; 

Representações Espaciais com 29 documentos; Formação de Professores com 22 

documentos; Características dos Alunos com 14 documentos; Livro Didático com 18 

documentos; Currículos e Programas com 23 documentos; Formação de Conceitos com 14 

documentos; Conteúdo-Método 25 documentos e História da Geografia Escolar com 12 

documentos. 

GRÀFICO 06 – Distribuição das 197 Dissertações e Teses sobre o Ensino 

  de Geografia por Focos Temáticos 
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Em relação aos Programas de realização das 197 pesquisas sobre o ensino de 

Geografia, a maioria dos mestrados foi realizados nos Programas de Educação, com 99 

dissertações contra 11 teses e a maioria das teses de doutorado nos Programas de 

Geografia com 15 teses contra 62 dissertações. Acredito que a concentração das 

dissertações de mestrado nos Programas de Educação se explica pela inexistência de 

Programas de Geografia em várias Universidades no país, nas décadas de 70, 80 e 90, por 

outro lado, ao meu ver é legítima a realização destas pesquisas nos Programas de 

Educação, na medida que é um dos lugares privilegiados dos estudos e investigações sobre 

o ensino. 

 GRÁFICO 07 – Distribuição das 197 Dissertações e Teses por grau de 

   titulação e programa de realização – 1972 – 2000 
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O Gráfico 07 apresenta dados demonstrando a distribuição dos documentos 

levantados por Programas de realização nas Universidades brasileiras. Além dos Programas 

de Educação e Geografia, existem pesquisas realizadas em outros Programas, como de 

Geociências com 4 documentos, em Letras e Lingüística com 2 documentos, e nos demais 

Programas com 1 documento cada, como Língua Portuguesa, Sociologia, Antropologia 
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Social e Economia Doméstica8. Esses Programas representam 10 documentos todos 

dissertações de mestrado. Geralmente nas pesquisas realizadas em outros Programas a 

Geografia aparece como componente curricular analisada nestas investigações, embora 

essas dissertações possam ser realizadas por pesquisadores de outras áreas, foram 

relacionadas nessa tese pela sua contribuição para a Geografia Escolar. 

A tendência atual da pós-graduação no Brasil tem se encaminhado no sentido de 

priorizar a produção do conhecimento, tendo a dinâmica dos Programas definidos em torno 

de Linhas de Pesquisa e de Núcleos Temáticos de Pesquisa9. Anteriormente o curso de 

pós-graduação se organizava apenas em “áreas de concentração”, no final da década de 80 

e começo de 90, foram introduzidas as linhas de pesquisas permanecendo como tendência 

dominante na atual política de pós-graduação no país. A principal crítica feita às “áreas de 

concentração” é que elas se estruturavam de forma rígida, exigindo numerosas disciplinas 

obrigatórias articuladas a outras tantas de “domínio conexo”, sem articulação com o 

processo de produção do conhecimento. Segundo NORONHA (2002)10 as linhas de 

pesquisas representam campos problematizadores que propiciam a possibilidade de 

estudos aprofundados em torno dos quais se organizam e se agrupam interesses comuns 

de investigação. 

As linhas de pesquisas analisadas nesse texto se referem apenas aquelas onde 

foram realizadas as dissertações e teses sobre o ensino de Geografia, sendo citados todos 

os Programas de realização das pesquisas. Todavia esses Programas começam a aparecer 

nos registros das pesquisas em 1996, quando a CAPES começa a organizar uma Base de 

Dados nacional sobre as dissertações e teses defendidas no país. Nesse sentido, não foi 

possível levantar as linhas de pesquisas antes dessa data, pois na tese não constituiu uma 

característica principal de análise. A Tabela 01 apresenta as linhas de pesquisas específicas 

sobre o ensino de Geografia de 1996 a 2000. 

TABELA 01 – Distribuição das Linhas de Pesquisas de realização das 197 

  Dissertações e Teses sobre o ensino de Geografia – 1972-2000 

                                                           
8 O Programa de Geociências está no Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino no Instituto 
de Geociências da UNICAMP – Campinas – SP, local de realização da tese. Os demais Programas 
estão: Língua Portuguesa na PUC-SP, Lingüística na UFU-MG, Letras UERJ-RJ, Sociologia UFCE-CE, 
Antropologia Social na UNICAMP-SP e Economia Doméstica na UFV-MG. 
9Esta nova orientação sugerida pelos setores responsáveis pela pós-graduação no Brasil e pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), propõe aos programas 
discussões sobre de Linhas de Pesquisa e Núcleos Temáticos de Pesquisa. NORONHA, Olinda M. 
Proposta teórico-organizacional para a sistematização e institucionalização do grupo de 
estudos e pesquisas - “História, sociedade e educação no Brasil”. Americana: UNISAL, 2002. 
10 NORONHA, Olinda M. Proposta teórico-organizacional para a sistematização e 
institucionalização do grupo de estudos e pesquisas - “História, sociedade e educação no 
Brasil”. Americana: UNISAL, 2002. 
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Universidade Grau Linhas de 
Pesquisa 

Descrição 

 

UECE-CE 

 

M 

 

Ensino de 

Geografia 

Procura identificar as temáticas 

relacionadas à realidade do semi-árido e 

litoral cearense na perspectiva de 

elaborar currículos e programas de 

ensino voltados à conscientização das 

coletividades do Estado do Ceará. 

 

UFMG-MG 

 

M 

Cartografia 

Temática e ensino 

da Geografia 

Pesquisa de representações gráficas 

aplicada a Geografia e/ou seu ensino  

 

UFPE-PE 

 

M 

 

História e Rumos 

do Pensamento 

Geográfico 

Estudo sobre a evolução do pensamento 

geográfico e sobre a didática da 

Geografia; trabalho de epistemologia da 

Geografia e iniciativas visando renovar os 

métodos do seu ensino nas instituições 

de primeiro, segundo e terceiros graus da 

região. 

UNESP-RC-

SP 

 

M 

Metodologia do 

Ens. de Geografia 

 

 

UNESP-PP-SP 

 

M 

 

Epistemologia e 

ensino da 

Geografia 

A produção do conhecimento geográfico 

o seu constante estudo principalmente 

em relação ao ensino em todos os níveis 

são a base desta linha de pesquisa. 

 

USP-SP 

 

M 

Ensino de 

Geografia, gestão e 

educação 

ambiental 

Proposta para o ensino de Geografia de 

primeiro grau e projeto de educação 

ambiental 

 

USP-SP 

 

M 

A cartografia no 

ensino de 

Geografia e como 

meio de 

comunicação 

Uso da Cartografia como elemento 

auxiliar no ensino da Geografia e análise 

de seu papel como meio de transmissão 

de informação geográfica 
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USP-SP 

 

M/D 

 

Geografia e ensino 

– a Geografia na 

sala de aula 

Estudos de caráter histórico, didático e 

pedagógico, direcionados tanto ao 

processo ensino-aprendizagem e 

aspectos de conteúdos curriculares, 

quanto a formação de professores e ao 

papel social do ensino da Geografia 

 

USP-SP 

 

M/D 

 

Espaço: ensino, 

imagens e 

representações 

gráficas 

Pesquisas, avaliações e desenvolvimento 

de metodologias e técnicas sobre o 

Ensino, Representação Cartográfica, 

Cartografia Digital, Geoprocessamento 

Aplicado e Sensoriamento Remoto.  

 

USP-SP 

 

M/D 

 

O ensino da 

Geografia 

Estudos e avaliações sobre o ensino da 

Geografia em todos os níveis e a 

educação continuada nessa área do 

conhecimento 

Fonte: Http://Capes.org.br . CAPES, Março/2003. 

No período de 1996 a 2000, foram encontradas nos Programas de Geografia 10 

linhas de pesquisas direcionadas ao ensino de Geografia, sendo 5 na USP, 1 na UFMG, 1 

na UECE, 1 na UFPE, 1 na UNESP-RC e 1 na UNESP-PP. Atualmente existem outras 

linhas de pesquisas direcionadas para o ensino de Geografia, criadas em Programas de 

Geografia e Educação no final da década de 90, como na UFRGS, UNIIJUI, UFU e UFGO, 

entre outras. Das investigações realizadas sobre o ensino de Geografia, defendidas nas 

linhas de pesquisas específicas sobre o ensino de Geografia, a maioria está concentrada na 

USP e outra espalhada em menor número pelas demais universidades. Também existem 

pesquisas realizadas em linhas de pesquisas em Programas de Geografia não direcionadas 

especificamente para o ensino, como: Geomorfologia e Estudos Ambientais (UFMG, UFGO, 

UFSC); Relações Cidade-campo e Relações Sócio-espaciais (UFU); Desenvolvimento 

Regional (UNESP-PP); Questões Teórico-metodológica-epistemológicas (UNESP-RC, 

USP); Geoprocessamento (UFRJ); Estudos sobre Metropolização (USP); Processo de 

Desertificação (USP)11. 

No período estudado por esta tese (1972 a 2000) não foram encontrada nenhuma 

linha de pesquisa nos Programas de Educação específicas sobre o ensino de Geografia, 

como ocorre com outras disciplinas escolares, quais sejam: ensino de Matemática, de 

Língua Portuguesa, de Artes e Ciências. Os Programas de Educação concentram grande 
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parte das pesquisas sobre o ensino de Geografia, entretanto se distribuem de forma 

diversificada pelas Universidades onde encontrei investigações sobre o ensino de 

Geografia. Esses Programas concentram-se em linhas de pesquisas direcionadas à 

Formação de Professores (UFPI, PUC-SP, UFES, UNICAMP); Educação, comunicação e 

outras linguagens alternativas para o ensino (UFBA-BA, USP, UFRN); Estudos sobre 

Currículos (UFBA, PUC, UCB, UFPR); Processo ensino-aprendizagem e práticas 

pedagógicas (UFPI, UERJ, UFU, UNESP-MA, USP, UFGO, UFSC); História, pensamento e 

questões teórico-metodológicas (PUC-SP, PUC-RS, UFMS, UFSC); Estudos sociológicos e 

políticos (UFSE, PUC-RS, UFMG-MG, UNESP-MA, UNIMEP, UFPR); Docência e ensino 

superior (PUC-Camp); Educação e meio ambiente (UFMT). Também foram realizadas 

pesquisas em outros Programas como o de Geociências da UNICAMP, cujas linhas de 

pesquisas são: metodologia do ensino de geociências e teoria do conhecimento geológico. 

Na área de Letras e Lingüística existem pesquisas que ligados às linhas de pesquisas aos 

estudos textuais e discursivos, desenvolvendo investigações utilizando o gênero de trabalho 

científico da análise de conteúdo, a partir das técnicas da análise do discurso. 

Considerações Finais 

Com base nas tendências apresentadas pelas 197 dissertações e teses 

investigadas, destaco que a característica principal do conjunto desses documentos é a 

diversidade, a concentração e a dispersão. A diversidade é marcante nas orientações 

teórico-metodólógicas, nos níveis escolares estudados, nos focos temáticos; a concentração 

é representativa na distribuição geográfica (Estados da Federação, cidades, Universidades, 

Departamentos, Programas de realização e linhas de pesquisas). Por outro lado à 

concentração revela também uma dispersão no conjunto das pesquisas, pois pela sua 

concentração geográfica torna-a desconhecida pela comunidade acadêmica e escolar. 

Considero que a característica denominada de diversidade das pesquisas reflete a 

situação do pensamento geográfico no Brasil nestas últimas décadas, ou seja, uma 

multiplicidade de tendências teórico-metodológicas na sua constituição e a concentração 

geográfica. Diante disso, pergunto: é possível afirmar que essa característica foi construída 

de forma organizada, articulada e consciente nas Universidades, nos Departamentos e nos 

Programas de Pós-graduação? Com base nesta indagação reafirmo: existe conhecimento 

da comunidade acadêmica e escolar brasileira sobre a produção científica-acadêmica sobre 

o ensino de Geografia realizada no país? Qual a importância de se conhecer as 

características e suas tendências para situar a produção científica-acadêmica sobre o 

ensino de Geografia na sua totalidade? 

                                                                                                                                                                                     
11 Não estou sendo fiel a descrição das Linhas de Pesquisas como aparecem em cada Universidade, 
aglutinei os temas por afinidades e semelhanças para apresentar essa tendência. 
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Acredito que o conhecimento das opções epistemológicas, filosóficas, teórico-

metodológicas (tendências, temáticas, método e técnicas, por exemplo) em um campo do 

saber, assim como o estudo interpretativo, analítico e avaliativo do conjunto da produção 

científica-acadêmica de uma área específica, em especial do ensino de Geografia, pode 

garantir maior visibilidade para o aperfeiçoamento, definição de novas linhas de pesquisas, 

de políticas de divulgação e socialização desta produção para a comunidade acadêmica e 

escolar e, sobretudo para o avanço do ensino e da reflexão sobre ele nos vários níveis em 

que se apresenta na realidade. 

As pesquisas científicas-acadêmicas se constituem valiosos documentos sobre o 

ensino de Geografia, são ricos como diagnósticos da Geografia ensinada e produzida no 

país, fornecem parâmetros para avaliação das Propostas Curriculares, dos currículos e 

programas, das políticas educacionais, das metodologias de ensino empregadas na escola 

e fora dela, podendo ampliar os estudos sobre o pensamento geográfico na educação, 

aprofundando o conhecimento da trajetória da Geografia Escolar no Brasil por meio da sua 

pesquisa científica-acadêmica. 
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