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Introdução 

 A Geografia escolar vem passando por um processo de renovação considerável e 

promissor. Todavia, de nosso ponto de vista, ainda persistem antigas questões e 

insatisfações que dizem respeito, entre outras, a uma certa crise de finalidade ou de 

identidade desta disciplina no âmbito dos currículos da educação básica. O presente 

trabalho discute, a partir do depoimento de alunos estagiários do quarto ano do Curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Maringá, a função e o sentido da 

Geografia na educação básica. Especificamente, busca analisar percepção que os futuros 

professores têm sobre o exercício da profissão docente, seus anseios, suas expectativas, 

seus questionamentos acerca da formação inicial e a prática cotidiana desenvolvida pelo 

professor de Geografia em sala de aula. 

 A análise dos depoimentos dos alunos estagiários revelaram angústias e preocupações 

ligadas, fundamentalmente, aos saberes adquiridos, ou não, durante a formação inicial e às 

condições concretas em que a atividade docente é exercida no Brasil. Desejamos, assim, 

contribuir para o atual debate relativo à formação do professor de Geografia e sobre as 

possibilidades de tal disciplina contribuir de maneira significativa para a formação de sujeitos 

críticos, cidadãos capazes de propor e desenvolver ações que possibilitem o entendimento e 

a transformação do mundo. 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NA ESCOLA BÁSICA: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 De acordo com os autores que têm se dedicado a pesquisar as questões relativas ao papel 

desempenhado pela Geografia na escola básica, o ensino desta disciplina ainda encontra 

uma forte resistência junto àqueles que deveriam ser os seus principais beneficiários: os 

alunos. Em outras palavras, embora possamos apontar para avanços, o ensino de 

Geografia “continua desacreditado” (Kaercher, 2002, p. 221). A sala de aula de Geografia, 

portanto, não estaria entre as mais procuradas, caso a escolha por esta ou aquela outra 

disciplina, pudesse ser feita. De forma geral, a sala de aula de Geografia carece de atrativos 

maiores, pois, freqüentemente os alunos a ela se referem como chata, monótona, em, 

síntese, desinteressante. Mas, como explicar esse desinteresse? 
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 Uma das questões fundamentais apontada pelos autores que discutem e debatem o ensino 

de Geografia (Resende, 1986); (Vesentini, 1994); (Oliveira, 1994); (Callai, 2002); (Kaercher, 

2002) (Katuta, 2004) para explicar tal desinteresse, é a dificuldade dos professores em 

estabelecer uma relação entre os conteúdos estudados e o cotidiano dos alunos, a realidade 

concretamente vivida e experenciada pelos educandos. O desinteresse, portanto, justificado, 

aparece neste contexto e não pode ser naturalizado ou creditado aos adolescentes de “de 

nossos dias” que, simplesmente, “não querem mais estudar e só pensam em brincar”. Como 

assinala katuta (2004), a indisciplina, fenômeno muito freqüente no contexto do trabalho 

realizado em sala, pode ser entendida como “a resposta de nossos alunos a disciplinas 

maçantes que parecem existir porque fazem parte da natureza da escola, ou porque sempre 

existiram, ou porque existe um professor chato que estudou para ministrá-la” (p. 124). 

 Diante desta realidade, tem-se buscado, então, estratégias que possibilitem colocar o aluno 

“do lado de dentro do espaço geográfico”, ou seja, favorecer a compreensão da parte do 

aluno, que ele próprio é parte integrante deste espaço e, portanto, agente potencial de sua 

transformação ou de sua reprodução. Nesse sentido, o conhecimento geográfico constituiria 

em uma ferramenta indispensável para conhecer a comunidade mais próxima, a cidade, o 

país, o mundo e a si mesmo. Potencialmente, é uma ferramenta para uma possível 

transformação da realidade social, de forma especial aquelas mais próximas e a promoção 

de uma consciência conservacionista em seus aspectos naturais, culturais, econômicos e 

políticos. Pretende-se, desta forma, “... formar uma consciência espacial para a prática da 

cidadania. Consciência espacial como sinônimo de perceber o espaço como elemento 

importante na nossa organização social presente no nosso cotidiano” (Kaercher, 2002, p. 

225). 

 Todavia, o desinteresse dos alunos pela Ciência Geográfica, na opinião desses autores, 

não está localizada apenas no plano dos conteúdos. A questão, que está diretamente ligada 

aos procedimentos pedagógicos do professor, tem uma base epistemológica, metodológica 

e acrescentam outros autores, didática (Lima, 2002). Não basta, nesse sentido, trazer à sala 

de aula conteúdos novos, progressistas, atuais e “interessantes”. Notadamente, a Geografia 

Crítica realizou essa tarefa. Não é pouco. É preciso, entretanto, dar uma tratamento didático 

e metodológico apropriado a cada conteúdo, considerando, inclusive, o nível de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos da série onde se está trabalhando. 

... para haver Geografia Crítica (ou uma Geografia renovada) não basta 

mudar os temas ou atualizar nossas aulas. Não se trata de um problema de 

conteúdo. É preciso haver uma mudança metodológica que altere a relação 

professor-aluno, relação esta que, via de regra, continua fria, distante e 

burocrática. É preciso também uma postura renovada de maior diálogo, não 
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só entre professor e aluno, mas com o próprio conhecimento. (Kaercher, 

2002.p. 222) 

 Não se trata, é bom que se diga, de subestimar o importante papel que a qualidade dos 

conteúdos podem desempenhar no processo de fortalecimento da identidade da Geografia 

escolar e no revelar de sua finalidade. Aliás, de nosso ponto de vista, é impossível cativar os 

alunos, despertar neles o interesse pelo conhecimento geográfico, sem um trabalho rigoroso 

de seleção e organização dos conteúdos a serem ensinados. Mas como já ressaltamos, não 

basta. 

 Por outro lado, como muito bem ressalta Callai (2002), existe o perigo de, em outro 

extremo, acontecer supervalorização dos métodos e das técnicas. Esvaziada de conteúdos 

significativos, a prática diária dos professores reveste-se de uma “capa metodológica sem 

conteúdo” (p. 256) e, portanto, incapaz de lograr êxito diante de seus alunos. Em síntese, 

como afirma a autora, é preciso evitar o conteudismo tomando o cuidado para que, levando-

se em consideração a necessária ligação entre teoria/prática, não cairmos em outro 

extremo: a supervalorização dos métodos e da didática. 

 Nesta perspectiva, a função maior da Geografia escolar não é formar um mini-geógrafo ou 

um especialista em Geografia, mas sim, a partir de suas características especificas, 

composta por um conjunto diversificado de conteúdos e habilidades “construir uma 

alfabetização em geografia”, tendo em vista uma educação geral e humanista que 

proporcione a formação do cidadão. 

... isto é, participar do processo de letramento do educando, oportunizando 

desenvolver sem atropelos pelos conteúdos significativos, das aulas de 

geografia, uma série de habilidades como observar, descrever, relacionar, 

interpretar, analisar e criticar. Ao mesmo tempo em que a construção de 

conceitos geográficos vai se desenrolando, criando condições para o 

esclarecimento do significado, utilidade e dinâmica que os diferentes lugares 

e paisagens têm entre si e com nossas vidas. (Silva, 2002. p. 319). 

 Os diversos conteúdos combinados com o desenvolvimento de tais habilidades seria, 

assim, um meio, uma oportunidade para fornecer aos alunos uma possibilidade de fazer 

uma leitura crítica do mundo e poderem nele agir. Como ressaltam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a Geografia, de maneira especial no ensino fundamental, “tem um 

tratamento específico de área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para a 

compreensão e intervenção na realidade social” (p. 15). Cumprindo uma função específica 

no rol das disciplinas que compõem o currículo, a Geografia e as demais disciplinas que 

compõem o currículo da escola básica têm a missão de preparar o indivíduo para o 

exercício da cidadania. 
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 Neste processo, em consonância com os teóricos que subsidiam este trabalho, queremos 

reafirmar que a Geografia não deve abrir mão de sua especificidade: a leitura e 

interpretação do espaço geográfico. Rompendo definitivamente com o mito da ciência 

asséptica, não-politizada, baseado no argumento da neutralidade do discurso científico, a 

Geografia deve buscar compreender o espaço geográfico como projeção e expressão da 

sociedade e, ao mesmo tempo, como um instrumento graças ao qual a sociedade se 

constrói. 

 Essas reflexões conduzem, invariavelmente, os autores que discutem o tema a formularem 

questionamentos a respeito da formação do professor de Geografia nas universidades e 

faculdades públicas e privadas de nosso país. Qual o papel que têm desempenhado as 

universidades nesse processo? 

 Vesentini (2002), entre outros, afirma que a preocupação com a formação do professor de 

Geografia, em especial com relação à escola básica, é quase inexistente nos cursos de 

Geografia, mesmo na melhores universidades do país. A prioridade continua sendo a 

formação do futuro bacharel ou do especialista nas diversas sub-áreas da Geografia. Visto 

como algo de menor importância, a profissão docente parece estar destinada aos menos 

talentosos. Desta forma, os inúmeros estereótipos na imagem da Geografia escolar, podem 

ser explicados, pelos menos em parte, pela própria estrutura dos cursos superiores, que 

colaboram para a desvalorização da carreira docente. 

 No que se refere aos currículos e sua adequação à realidade da escola, Pontuschka (2001) 

argumenta que os cursos de licenciatura em Geografia e, de maneira especial, a prática de 

ensino, têm sido alvo de críticas sobre sua inadequação e pouca contribuição no preparo de 

professores para a atuação na escola básica. De forma geral, afirma a autora que o espaço 

do conteúdo é ainda o das disciplinas específicas e, o da formação pedagógica, em geral, é 

caracterizado pela instrumentalização metodológica. Assim, para essa pesquisadora é 

fundamental que seja realizada a síntese que, sem graus hierárquicos, construa uma ponte 

entre essas áreas, tendo como alvo principal a formação do geógrafo professor. Em outras 

palavras, é preciso, ao se discutir e analisar os problemas da geografia escolar, não nos 

furtarmos de questionar a qualidade dos cursos que formam os professores. 

 Não é de nosso interesse, aqui, nestas breves considerações, discorrer exaustivamente 

sobre essa questão, mas apenas sublinhar algumas questões que julgamos indispensáveis 

na discussão do tema que elegemos neste trabalho. 

SOBRE A METODOLOGIA 

 Sala de aula de geografia: que espaço é esse? Foi essa a pergunta que formulamos a vinte 

e oito alunos do quarto ano de do curso de licenciatura em Geografia da Universidade 
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Estadual de Maringá. Inspirados no livro de Regis de Morais, intitulado Sala de aula: que 

espaço é esse? solicitamos aos futuros professores uma reflexão por escrito em duas 

etapas: uma no início do ano letivo e outra no final deste mesmo ano, como texto que 

representaria as conclusões ou considerações finais do relatório final de estágio. Entre a 

redação de um e outro, portanto, estão os estágios de regência, fase em que o futuro 

professor assume, por um certo período, o comando do processo ensino-aprendizagem, em 

uma determinada sala. Depois da leitura e imersão nos depoimentos obtidos e, à luz da 

bibliografia existente sobre o ensino de Geografia na escola básica, pudemos elaborar um 

conjunto de cinco grandes categorias de análise que ficaram assim constituídas: 

1. O desinteresse dos alunos pelo conhecimento geográfico; 

2. A pedagogicidade do ambiente: a necessidade de utilizar recursos didáticos 

diferenciados e atraentes; 

3. A Geografia como disciplina de base na formação do cidadão; 

4. A questão da indisciplina e a complexificação da atividade docente; 

5. A questão social mais ampla. 

1. O desinteresse dos alunos pelo conhecimento geográfico 

 O desinteresse pelos conteúdos escolares da Geografia, destacado pelos teóricos que 

subsidiaram esse trabalho, foi identificado e muito citado pelos futuros professores que 

contribuíram para essa pesquisa através de seus depoimentos. Na opinião deles, o 

distanciamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula em relação à realidade vivida 

pelos alunos e, ainda, a ênfase na descrição e memorização de dados são fatores que, em 

parte, explicam a situação. 

... quanto ao pensamento geográfico, o que se tem presenciado é que, 

para muitos alunos, este discurso já está ultrapassado, não sendo 

mais digno de merecida atenção. 

O conteúdo tradicional e descritivo da geografia, que [ainda], vem 

sendo empregado nas escolas, atualmente, cai por descaso aos 

ouvidos dos alunos que julgam não ser necessário aprender. Para 

eles, de nada adianta saber qual é o principal rio da Europa ou qual a 

base econômica da França, ainda mais quando isso é transmitido por 

um monte de palavras, que leva o aluno ao sono. 

O que acontece atualmente, nas aulas de geografia, é que o professor 

não utiliza os materiais e recursos didáticos que eles têm, pois as 
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aulas ficam apenas no discurso e nos questionários. As aulas de 

geografia da atualidade são cansativas. 

 Neste último depoimento, o desinteresse do aluno, pelas aulas de Geografia, está 

relacionada à não utilização dos recursos didáticos disponíveis ou sua má utilização. A 

crítica não recai apenas nos conteúdos selecionados, mas sobre os métodos e técnicas 

empregadas para ministrar as aulas classificadas como sonolentas ou cansativas. Surge, 

então, a questão metodológica e didática, ligada, na opinião dos futuros professores, à 

ausência de atividades práticas e à produção de material didático, como no depoimento que 

se segue. 

A sala de aula de geografia deveria, assim, como a sala de educação 

artística ser um lugar de realização de produção e trabalho e não um 

espaço de discurso e ideologia. 

2. A pedagogidade do ambiente: a necessidade de utilizar recursos didáticos 
diferenciados e atraentes 

 Um boa parcela dos futuros professores fizeram, direta ou indiretamente, referências à 

utilização de recursos didáticos no dia-a-dia das aulas, com o objetivo de agregar significado 

ao conteúdo escolar e dar um sentido maior à “sala de aula de geografia”. Como ressalta a 

aluna, “o ambiente da sala de aula de Geografia deve ser agradável e ter condições de 

abrigar mapas, maquetes, painéis, ou seja, todo material didático que seja capaz de 

despertar o interesse do aluno, motivando-o a estudar e descobrir o quanto a disciplina é 

importante para desvendar as transformações ocorridas dia-a-dia no mundo”. Os recursos 

didáticos aparecem como um importante fator para amenizar um quadro generalizado de 

indisciplina e desinteresse e que mais tarde será aqui analisado. 

Diante das dificuldades de apreensão do conteúdo, pelo aluno, devido 

à indisciplina, espera-se que o professor tenha o hábito de propor 

novas práticas, como construção de materiais didáticos e pesquisa 

educacional, envolvendo os alunos à sua realidade. 

Os diversos recursos didáticos disponíveis, sejam modernos ou 

antigos, possuem um poder significativo de auxiliar professor em sua 

prática diária na sala de aula, possibilitando uma maior interação do 

aluno com o conteúdo envolvendo esse com a aula, de modo a 

amenizar a indisciplina. 

 Avançando de maneira significativa, o aluno, no depoimento a seguir, reivindica uma 

ampliação no conceito de “sala de aula de Geografia” e sugere o trabalho de campo, os 

estudos do meio, como uma técnica para tornar mais significativos e interessantes os 
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conteúdos abordados pela Geografia. Nos estudos do meio, o espaço de vivência do aluno 

e do professor pode ser explorado e, assim, o conteúdo pode ganhar um significado maior. 

Em síntese, na opinião de alguns alunos, o trabalho de campo é um recurso que o professor 

de Geografia não pode abrir mão. 

A disciplina de Geografia permite que a transmissão do conhecimento 

e a aprendizagem não ocorram apenas nos moldes tradicionais de 

ensino, ou seja, somente na sala de aula. O professor deve aproveitar-

se desse benefício para motivar o aluno a aprender, através das aulas 

práticas, jogos, trabalhos de campo e outras atividades que tornam o 

processo ensino-aprendizagem mais atraente. 

Quando o professor for trabalhar temas como a paisagem e o território, 

para que aula se torne atrativa, o professor poderá utilizar de recursos 

disponíveis em sua cidade, levando os alunos até este para que 

possam visualizar melhor as questões de paisagem e território, 

podendo diferenciar o ambiente de estudo, motivando mais os alunos. 

 Todavia, como lembra alguns alunos em seus depoimentos, existem questões estruturais a 

serem superadas e que não dependem, apenas, da boa vontade do professor ou de sua 

criatividade. Em síntese, não se trata de uma questão meramente pessoal, individual que 

pudesse ser resolvida por esforços solitários. Trata-se, sem dúvida, de uma questão que é 

pedagógica e também política. 

... o professor não pode contar com muitos recursos, pois as escolas 

não estão equipadas com materiais didáticos, instrumentais e 

equipamentos tecnológicos, no qual tanto o professor quanto o aluno 

possam ter acesso à pesquisas em suas salas. 

A escola, onde fizemos nosso estágio, não oferece muitas facilidades 

de trabalho como, sala ambiente, vídeos. O acesso à transparência é 

muito complicado e os mapas disponíveis são poucos. 

3. A Geografia como disciplina de base na formação do cidadão 

 Os depoimentos revelaram que, na opinião da maioria dos futuros professores, a Geografia 

escolar deve estar comprometida com a formação do cidadão, do homem integral, 

reconhecendo e valorizando o conhecimento que o aluno já possui de seu meio e que traz 

para a sala de aula. 

Portanto, a sala de aula de geografia é um espaço muito importante 

para a formação de cidadãos, já que o professor dessa disciplina tem 
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condições de valorizar o cotidiano dos alunos, pois isto é geografia. 

Dessa forma, o educador pode ajudar os alunos a compreender o 

mundo, construindo opiniões próprias e, a partir disso, fazer com que 

eles conquistem um espaço maior na sociedade. 

A aula de geografia abre espaço para que ocorra uma maior 

socialização, por ser uma disciplina que dá espaço para que o 

indivíduo se torne um cidadão crítico. 

A sala de aula de Geografia, entre outros objetivos, deve ser um 

espaço oferecido aos alunos para o acontecimento da troca de 

experiências enriquecendo crescimento intelectual e contribuindo para 

a formação e humanização do cidadão. 

 Todavia, é importante acrescentar que a formação para a cidadania que se deseja deve ser 

fruto de um trabalho conjunto com as demais disciplinas que compõem os currículos da 

escola básica. O ponto de partida, no caso da sala de aula de Geografia, deve ser as 

características da ciência geográfica ou suas principais categorias de análise, para que, de 

fato, o aluno possa estabelecer a relação entre a Geografia e seu cotidiano. Os trechos dos 

depoimentos a seguir transcritos ilustram esta questão: 

É importante ressaltar que o professor de geografia deve ter como 

premissa básica de sua práxis educativa, criar nos alunos, a partir do 

embasamento na ciência geográfica, uma visão crítica do mundo e da 

sociedade em que vive. 

... assim, o professor tem o dever de atentar seus alunos à realidade 

social em que estes estão inseridos, transformando estes alunos em 

verdadeiros cidadãos. Os alunos devem ter claro a finalidade do 

estudo da geografia, compreendendo e analisando criticamente a 

relação do homem com o espaço criado. 

 O objetivo do ensino de geografia é de desenvolver o caráter crítico 

do aluno a respeito das ações sociais do homem e sua produção 

através do trabalho, no contato com a natureza. 

Independentemente do espaço, a função do professor é ensinar. E 

porque não partir do cotidiano do aluno, trabalhar o espaço geográfico 

no qual ele vive: se o mesmo tem infra-estrutura adequada, se o lugar 

está organizado de forma que atenda às necessidades dos moradores, 

se tem contato com desempregados e se o aluno é vítima do trabalho 
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infantil. Dessa maneira, o aluno vai se envolver com o conteúdo e 

sentir-se agente do espaço em questão. 

 É importante destacar que a formação para a cidadania, como preocupação central da 

disciplina de Geografia, não dispensa a necessária ligação entre a construção desta e as 

especificidades do conhecimento geográfico: as relações entre sociedade e natureza, o 

trabalho humano na permanente construção do espaço. 

 Devemos salientar que foram poucos os alunos que, com propriedade, conseguiram 

estabelecer esta relação. O estudo da realidade e a formação para exercício da cidadania 

não é atributo exclusivo da Geografia. Entretanto, a Geografia deve captar ou explicar essa 

realidade de maneira particular. Em outras palavras, seu arcabouço teórico/metodológico 

permite “o olhar geográfico sobre o mundo”. Trata-se, sem dúvida, de uma questão 

epistemológica que tem que estar muito bem resolvida na mente do professor para que seu 

projeto pedagógico chegue a bom termo. Como afirma Katuto (2004), “é preciso ter clareza 

dos objetivos pedagógicos que se quer atingir por meio do ensino da geografia para que se 

estabeleça as metodologias, técnicas, tecnologias e materiais pedagógicos a serem 

utilizados, a fim de atingir os objetivos propostos (p. 127). Todos esses fatores, acrescenta a 

mesma autora, “é decorrência da relação epistemológica que o docente estabelece com os 

sabres geográficos e não o contrário” (p. 127). 

 Reforça-se, assim, a identidade da disciplina, deixando evidente o seu papel, a sua missão, 

no rol das disciplinas que compõem o currículo da escola básica: o desenvolvimento do 

raciocínio geográfico e a constituição do aluno-cidadão ativo e preocupado com as 

transformações sociais, com a ecologia e a preservação dos recursos naturais. Em síntese, 

como ressaltam os Parâmetros Curriculares Nacionais, por meio da geografia “podemos 

compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu 

espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de 

outros lugares e, assim adquirir uma maior consciência dos vínculos afetivos e de identidade 

que estabelecemos com ele” ( p. 15) . 

 4. A questão da indisciplina e a complexificação da atividade docente 

 A preocupação com a indisciplina dos alunos e o desmoronamento da autoridade docente 

pode seguramente ser apontada com uma das principais questões que, na opinião dos 

futuros professores, explicam a não concretização dos planos e desejos dos professores em 

sala de aula. É importante, todavia, atentar para o fato de que esse problema não é um 

privilégio exclusivo do professor de Geografia. Trata-se de um problema que está vinculado 

a questões maiores e que perpassam a educação como um todo. Como veremos, nos 

trechos dos depoimentos que se seguem, as habilidades e competências de que “sentem 
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falta” os futuros professores extrapolam amplamente àquelas próprias da sala de aula de 

Geografia. Em síntese, apontam para a complexificação da atividade docente 

... hoje um desafio que precisa começar a ser enfrentado no espaço da 

sala de aula é o de recuperar a autoridade nas relações pedagógicas. 

... a sala de aula em questão dificulta ainda mais a aula, pois os alunos 

são indisciplinados, não respeitam os professores e seus colegas de 

turma. Os alunos brigam de socos em plena aula. 

 Mesmo que não apareça de maneira explícita nos depoimentos analisados, podemos 

deduzir que, na opinião dos futuros professores, alguns dos problemas da sala de aula de 

Geografia é o resultado de um processo social muito mais amplo que se reflete também na 

sala de aula, não apenas de Geografia, mas na escola como um todo. A crise de interesse 

pela disciplina de Geografia é, portanto, em grande medida, a crise de interesse pela escola 

de uma forma geral. 

Soma-se a tudo isso o contínuo acréscimo de funções impostas pela sociedade, seja 

a de substituir os pais, naquilo que é de competência da família, no atendimento às 

situações de crise vivida pelos alunos, pois os alunos trazem para dentro da escola a sua 

real condição de vida. Além disso, a cada necessidade social, a escola e o professor são 

chamados para desenvolverem conteúdos específicos em sala de aula, como na orientação 

sexual, orientação na escovação de dentes. Todas essas atribuições estão muito além das 

atribuições próprias do professor e para as quais, logicamente, não foi preparado. Daí a 

angústia e os sentimentos de impotência, conforme pode ser observado nos trechos abaixo: 

... com isso, a escola passa a assumir um papel que não é dela. 

Educar o aluno, não somente lhe passando a educação no sentido de 

conhecimento, ma sim tendo muitas vezes que fazer o papel da família 

e da sociedade. 

... resumindo, o professor é pai, mãe, babá, médico, psicólogo e ainda 

assim, muitas vezes é difamado ou criticado por certos pais, que acha 

que a escola, além de educar deve também resolver todos os 

problemas sociais de seu filho. 

A tarefa não é fácil, como atrair a atenção de cada aluno, despertar o 

interesse para o ensino de geografia. São trinta, quarenta alunos com 

especificidades, problemas, sonhos e realidades diferentes e o 

professor com a missão de ensinar geografia e contribuir para a 

formação de cidadãos” 
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Atualmente nota-se que a sala de aula é difícil ser controlada pelos 

professores. A falta não somente de autoridade, mas também de 

criatividade de alguns profissionais, que deixa muitas salas sem 

controle. Essa falta de controle, acontece às vezes por falta de 

profissionais bem preparados. 

 Todavia, chamou-nos a atenção o fato de que, em alguns depoimentos, os alunos 

relativizaram a realidade social, na qual está inserida a escola, não creditando a ela a 

responsabilidade total por todas as mazelas identificadas no dia-a-dia escolar. Em outras 

palavras, os professores não estão indefesos nessa luta, nem são totalmente inocentes ou 

livres de culpas naquilo que foi observado e analisado por eles. 

 Na opinião de alguns dos futuros professores, a autoridade ou a construção da autoridade 

está vinculada à formação profissional do professor, à busca de sua competência 

profissional e relacional. Nesse momento, a formação inicial que tiveram é questionada, 

porque “essas questões são trabalhadas muito pouco na universidade. Nós ficamos 

assustados quando chegamos até a sala de aula”. Como podemos observar no trecho que 

se segue, a aluna estabelece uma relação entre a construção da autoridade, em seu sentido 

mais amplo e a competência pedagógica/didática/disciplinar do professor: “A realidade, por 

nós observada, mostrou-nos que a sala de aula é um local de transformações, agilidade, 

envolvimento e até mesmo improvisos”. Tais “improvisos” indicam que o conjunto das 

habilidades adquiridas em sua formação inicial, não podem garantir sucesso perene como 

se fosse possível, por exemplo, definir o aluno a priori. Em outras palavras, não há como se 

trabalhar com um modelo de aluno ideal que existiu no passado e que não pode mais ser 

encontrado concretamente nas salas de aula de hoje. É preciso, portanto, estar aberto à 

imprevisibilidade e isso requer do professor um preparo didático e metodológico adequado 

para fazer frente às demandas que os alunos matriculados na educação básica requerem. 

5. A questão social mais ampla 

 Ressaltando as sucessivas crises econômicas que tem atravessado a sociedade brasileira 

e as mudanças estruturais pelas quais passa a escola em um de contexto social de 

mudança no ritmo das mudanças (Enquita, 2004), os depoimentos a seguir são 

interessantes porque sinalizam para o fato de que, embora as transformações necessárias 

para o pleno desenvolvimento da escola deva contar com participação ativa das pessoas 

ligadas ao processo de ensino, de forma especial dos professores, nem tudo deles depende. 

O perfil dos alunos mudou, os professores também, as desigualdades 

socioeconômicas cresceram. Enfim, a escola começou a receber 

crianças com grandes dificuldades, tanto familiares, como econômicas. 

 7987



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

O mesmo acontece com a quantidade de verba laçada pelo governo 

que está cada vez mais precária. 

Para vencer esse desafio com sucesso, é necessário mudanças 

estruturais na sociedade, na conduta dos profissionais da educação. É 

preciso que sejam feitas políticas e financiamentos efetivos na 

educação, mudando antigas e desgastadas estruturas além de uma 

conscientização da sociedade quanto a importância da educação 

qualitativa e atualizada, e uma participação efetiva dos pais na vida 

pessoal e escolar de seus filhos”. 

Hoje os educadores têm baixa remuneração e, por questão de 

sobrevivência são obrigados atuar em várias escolas e, 

conseqüentemente, têm menos tempo para preparar uma boa aula, 

recorrendo ao livro didático. 

 Neste último depoimento, o futuro professor aponta para as condições objetivas de trabalho 

em que se exerce a profissão docente e que são fornecidas pelo poder público, dentro do 

sistema escolar, através da política social e educacional vigentes. O número excessivo de 

alunos, em sala de aula, o excessivo número de aulas que o professor precisa assumir para 

conseguir sobreviver, a falta de tempo para desenvolver um planejamento coletivo de 

atividades são situações vividas pelos professores que se sentem aviltados em seu trabalho 

e a conseqüente redução da qualidade das aulas. 

 Os alunos percebem que uma educação de qualidade não se faz apenas com boa vontade, 

por esforços solitários. É necessário mudanças estruturais mais amplas ligadas ao campo 

das políticas de financiamento da educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como afirma Kaercher o “ ensino de geografia pode e deve contribuir para conhecermos 

melhor uns aos outros e ajudar na tarefa de atenuar as fronteiras que os seres humanos 

criaram e dificultaram sua convivência solidária”. Assim, é fundamental superar 

definitivamente a Geografia como “simples descrição desinteressada do mundo”. O ensino 

de Geografia pode contribuir, desta forma, a partir mesmo da especificidade do 

conhecimento geográfico, de maneira significativa para uma educação voltada para a 

promoção da cidadania. Como assinala Enguita (1998, p. 20), “se é podemos dizer que a 

educação não seja eficaz para abrir portas, temos que acrescentar, como regra, que sua 

falta sim, pode fechá-las, especialmente para aqueles que não possuem outros recursos 

para abri-las”. Assim, reafirmamos a educação como um valor indispensável aos jovens e as 

novas gerações, “quem pertence e de quem dependem o futuro”. 
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 Como afirma Arendt (1997, p. 223), “Uma crise só se torna um desastre quando 

respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas 

não apenas aguça a crise como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por 

ela proporcionado à reflexão”. Ou seja, a crise só é fatal ou danosa quando não 

percebemos, em seu movimento de negação do presente, as marcas e as insígnias que 

revelam “o novo” que ela mesma trás em seu bojo. A crise é, portanto, portadora de 

novidades e sempre apresenta uma oportunidade histórica. Enrijecer-se, apegar-se em 

demasia ao que “funcionava” ou ao que foi bom é tentar conservar o passado e ver-se 

diante de uma situação impossível de ser vencida. É, em síntese, ver-se diante da nostalgia 

paralisante dos velhos equilíbrios do passado. 

 Sem o exercício metódico da reflexão, o ensino de geografia continuará desacreditado e os 

rótulos de disciplina chata e desinteressante, a despeito de todos os nossos protestos, tende 

a se fortalecer. A análise dos depoimentos, neste trabalho apresentados, mesmo que, em 

muitos aspectos contraditórios, deixam-nos esperançosos em relação ao futuro da 

Geografia na escola básica. Como, com muita propriedade, conclui uma das alunas que 

contribuíram através de seu depoimento com esse trabalho “espera-se que a inquietação e 

o poder de se indignar jamais abandone a mulher, cidadã e futura profissional, que encerra 

esse estudo com muito mais questões a serem esclarecidas do que definições conclusivas. 

E que esse sentimento seja de tal forma grandioso e contagiante, que se expresse nas 

pessoas à minha volta, principalmente em meus alunos”. 
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