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Introdução. 

Para discutir a problemática da América Latina na disciplina Geografia, praticada na 

rede pública de ensino do Estado de São Paulo, consideramos importante inserir o assunto 

no contexto político-social e de política pública educacional, nas últimas décadas nesse 

Estado. 

Em um sucinto relato histórico, podemos enfocar três momentos específicos: o 

regime militar e o sufoco das disciplinas de humanidades, o processo de democratização, 

onde assistimos à volta das disciplinas de humanidades (década de 1980) e o atual, 

resultado da reforma educacional de 1998, promovido pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, em que podemos considerar que houve um menosprezo das 

disciplinas da área em questão, tendo a disciplina Geografia sua grade alterada, 

comprometendo o ensino-aprendizagem no que concerne à questão da interpretação do 

espaço. 

Dentro do regime militar, as disciplinas de humanas foram abolidas e censuradas, 

como Sociologia, Filosofia e Psicologia; outras foram substituídas pelos Estudos Sociais. 

Inclusive os livros didáticos e professores de disciplinas como, por exemplo, Geografia e 

História, viviam baixo censura. Com relação à formação de professores para o ensino 

fundamental e médio, esse período foi caracterizado pela proliferação de cursos de Ciências 

Sociais junto às instituições de ensino superior, onde o professor era formado em três anos 

e habilitado para lecionar tanto a disciplina de Geografia como a de História, Moral e Cívica 

e Estudos de Problemas Brasileiros; sendo que as duas primeiras, no ensino fundamental, 

eram intituladas "Estudos Sociais”. 

O processo de democratização progressiva que a sociedade brasileira tem vivido, 

principalmente a partir da segunda metade da década de setenta, tem influenciado a 

dinâmica da política pública educacional, que, em certo momento, valorizou as disciplinas 

das áreas de humanidades, como a Geografia, por exemplo, e, na atualidade, essas áreas 

vêm sendo desprezadas em nome da chamada inserção educacional, que passou a ser 
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promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 

20.12.1996. 

Esse processo de democratização do Estado, que foi garantido graças à força do 

movimento popular que ressurgiu, desafiou e levou ao fim vinte anos de arbítrio exercido 

pelos governos militares, reivindicando a reconstrução das entidades e instituições 

democráticas, como também um avanço no conceito de democracia, sendo esta, além de 

representativa, também participativa. A democracia teve, então, na área de educação um 

pilar de sustentação, inclusive com a criação, fortalecimento e funcionamento dos 

Conselhos de Educação, em níveis nacional, estadual e municipal. 

Na segunda metade da década de setenta e início de oitenta, a sociedade 

(especialmente os sindicatos, partidos de oposição e movimentos sociais urbanos e rurais) 

reage frontalmente aos efeitos da crise econômica e política, iniciando um processo de 

transição democrática, então denominado “Nova República”, que tem no processo de 

eleições (indiretas) de candidatos civis à presidência da república e, sobretudo na 

convocação da Assembléia Nacional Constituinte, um campo fértil para as discussões sobre 

a reorganização e a democratização do Estado. 

 Também são marcantes, no processo de democratização, tanto o posicionamento do 

movimento estudantil, que se articulava para a reconstrução das entidades livres e 

democráticas, como o dos professores e intelectos para a volta das disciplinas de humanas 

na grade curricular do ensino fundamental e médio. 

 Com o governo democrático, eleito em 1982, no estado de São Paulo, uma nova 

linha de trabalho foi implementada na Secretaria de Educação do Estado, onde as 

disciplinas de humanidades foram novamente respeitadas, ocorrendo a volta do ensino de 

Psicologia, Filosofia, Sociologia, Geografia e História, sendo que as duas últimas tiveram 

suas grades ampliadas para até 4 horas aulas por semana. Esta ampliação da carga horária 

semanal coincide com o avanço do pensamento crítico na Geografia, refletindo na 

reformulação da proposta curricular, elaborada e promovida pela Coordenadoria de Ensino e 

Normas Pedagógicas (CENP), entre 1984 e 1992, em que a geografia humana passa a 

prevalecer como base para o estudo da organização do espaço. E o aspecto físico-

geográfico, que até então era a base dessa disciplina, passou a ser uma atribuição principal 

da disciplina Ciências. 

 É importante ressaltar que, no centro dessa discussão, entra em cena a preocupação 

com o processo de degradação ambiental, surgindo aí uma contradição, pois não existia a 

ênfase no aspecto físico, na disciplina Geografia, e o trabalho de educação ambiental e 
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conscientização frente aos danos ambientais eram elaborados dentro do objetivo que 

constava nos programas e conteúdos elaborados pelos professores, ou seja, o de promover 

uma geografia crítica, visando à promoção da cidadania. 

 Em 1998, a Secretaria Estadual de Educação, por meio das Resoluções SE 

N° 4, de 15 de janeiro de 1998, e N° 7, de 19 de janeiro de 1998, que dispõem sobre a 

reorganização curricular do ensino fundamental e médio, respectivamente, implementou 

uma nova reforma educacional, que consistiu basicamente na introdução do conceito de 

"progressão continuada", que foi, nada mais nada menos, que a adaptação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20.12.1996. Com essa 

reforma educacional, houve uma ênfase no ensino de Matemática e Português, em que 

cinqüenta por cento (50%) das horas aulas são destinadas às duas disciplinas citadas, e 

outros 50%, a todas as outras, como, Biologia, Física, Química, Educação Física e Artes, 

Inglês, História e Geografia. Sendo que as duas últimas se encarregam, juntas, de quinze 

por cento (15%) das horas/aulas por semana. Lembramos que a redução de aulas destas 

disciplinas, na grade curricular, ocorreu e o conteúdo programático continuou sendo o 

mesmo. 

 Esta reforma em questão teve como conseqüência uma série de problemas 

educacionais no ensino público do estado de São Paulo, como: classes superlotadas, 

fechamento de salas de aulas, diminuição da carga horária das disciplinas nas áreas de 

humanidades, entre outros, além do achatamento salarial devido ao praticamente 

congelamento do salário dos professores, que ocorre desde 1994. Estes fatos aqui citados 

resultam na baixa qualidade do ensino e influem, direta e negativamente, no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Ressaltamos que, se algo louvável ocorreu nesta reforma educacional, foi a política 

de inserção de alunos, que se encontravam fora da sala de aula, para dentro das escolas, 

pela qual podemos dizer que realmente ocorreu um aumento quantitativo do número de 

alunos. Sendo, portanto, mais que necessário e urgente buscar a qualidade no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Neste contexto, a disciplina Geografia está sendo diretamente afetada, pois, na 

Reforma Educacional, realizada em 1998, as disciplinas Matemática e Português foram 

contempladas com maior carga horária. Esta ênfase nas disciplinas citadas se deve ao 

argumento de que é importante saber ler, escrever e saber matemática. Sendo as demais 

disciplinas, um suporte para ler, escrever e desenvolver o raciocínio lógico, pois quem tem 

estas habilidades aprende as outras disciplinas. 

                                                                                                                                                                                     
vitte@uol.com.br 
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O que se pode perceber é que, mesmo com a ampliação da carga horária da língua 

materna, os alunos continuam avançando até o final do ensino médio com dificuldades de 

escrita e leitura, e, ao mesmo tempo, nas disciplinas de humanidades, que tiveram sua 

carga horária reduzida, tornou-se, cada vez mais difícil, cumprir o conteúdo programado, e, 

no caso da Geografia, ficaram comprometidos o ensinar e o aprender, no que se refere à 

representação e à interpretação do espaço. ALMEIDA (1989) cita que “a tarefa de 

representar e interpretar o espaço, que é uma função da geografia, é tão importante quanto 

saber ler, escrever e saber matemática”. 

 Soma-se a isso a débil formação dos professores, oriundos dos cursos de 

graduação de escolas particulares de ensino superior, e, também, com raras exceções, dos 

cursos de Geografia das universidades públicas. Pois, conforme constatação do 

pesquisador, mediante questionários e experiências em capacitações técnicas, alguns 

professores egressos de universidades públicas de São Paulo apresentaram dificuldades 

em questões elementares de cartografia. 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E A AMÉRICA LATINA 

Visando a saber como se encontra o ensino de Geografia nas escolas da Rede 

Pública de São Paulo, principalmente no tocante à questão latino-americana, e a organizar 

os professores da área para discutir os problemas da disciplina, através da Oficina 

Pedagógica da Diretoria de Ensino de Bauru - SP, foi realizada, junto aos professores de 

Geografia, uma pesquisa através de questionário, fazendo um levantamento sobre o 

enfoque que o profissional recebeu em sua graduação sobre a América Latina, se trabalha 

em sala de aula o contexto atual latino- americano e se considera pertinente a realização de 

ciclos de estudos temáticos, enfocando o processo de ocupação antrópica, aspectos físicos 

e a organização do espaço na região em foco. 

Os objetivos do presente trabalho são, além de discutir os principais problemas da 

educação no Estado de São Paulo, com enfoque na disciplina Geografia, analisar como está 

sendo trabalhado pelos professores o conteúdo da América Latina e mostrar as iniciativas 

que estão sendo tomadas para superar as dificuldades apresentadas pelos profissionais. Na 

seqüência, apresentaremos o resultado da pesquisa realizada, que serviu tanto como 

parâmetro para a organização e estruturação de estudos temáticos sobre América Latina, 

como também desenvolver um roteiro metodológico e debater os problemas da região com 

os professores, e, assim, os interessados terem subsídios para trabalhar, em sala de aula, 

os problemas tradicionais e os atuais da nossa esquecida e sofrida América Latina. 

O LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO AOS PROFESSORES 
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A pesquisa realizada visou a fazer um levantamento com os professores de 

Geografia sobre a viabilidade de estudos temáticos na Diretoria de Ensino de Bauru. Neste 

sentido, a iniciativa foi considerada de suma importância para a estruturação de um trabalho 

que venha a dar suporte aos professores de Geografia no seu dia - a - dia em sala de aula e 

obter a opinião do profissional que está diretamente envolvido com a problemática. 

Propondo fazer um estudo com o tema "América Latina", foi encaminhado, aos 

professores de Geografia, de todas as unidades escolares da base territorial da Diretoria de 

Ensino de Bauru, um questionário com nove perguntas para serem respondidas, não sendo 

necessária a identificação do questionado. Dos questionários encaminhados, setenta e sete 

(77) foram respondidos, devolvidos, analisados e levados em consideração na organização 

do trabalho de capacitação e aprimoramento, como também serviram para conhecer o perfil 

do professor de Geografia da rede oficial de ensino. 

Mesmo não sendo necessária a identificação dos entrevistados, um problema que 

enfrentamos e tivemos que superar foi que, quem entregou o questionário aos professores e 

o recebeu após o preenchimento, foi a direção da escola; fato que poderia constranger o 

entrevistado em alguma resposta. Para driblar esta situação, utilizamos a estratégia de, por 

exemplo, perguntar se o entrevistado teve, em sua formação básica, um enfoque no estudo 

da América Latina; e, em seguida, perguntar se ele considerava pertinente o estudo sobre a 

ocupação do território e os problemas atuais. Com isso, creio que superamos algumas 

contradições que poderiam surgir. 

Cabe ressaltar que o teor das perguntas do questionário, conforme comentário 

levantado em campo, serviu para dar uma "sacudida" nos profissionais sobre a importância 

de trabalhar, enfática e profundamente, até mais que outras regiões do planeta, mesmo em 

tempo de globalização, a questão da América Latina. 

MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO E RESPOSTAS. 

1) Na sua formação básica, na graduação, foi dado enfoque ao estudo da América 

Latina? 

(62) sim (15) não. 

2) Considerando a importância geográfica da América Latina, você considera 

pertinente participar de um estudo que venha reforçar conceitos físicos e sócio-

econômicos, enfocando a ocupação antrópica do território e os problemas latino-

americanos atuais? 

(75) sim (02) não. 
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3) Para trabalhar América Latina, em sala de aula, que recursos didáticos você usa? 

(77) livros didáticos 

(22) livros específicos 

(54) jornais 

(35) audiovisual 

(77) mapas 

(21) outros (computador, revistas, textos, xerox, música). 

4) Você procura acompanhar os problemas atuais da América Latina como: 

Venezuela (petróleo, Hugo Chavez etc), Bolívia (cocaleros, narcotráfico, gás 

etc.), Colômbia (guerrilha, narcotráfico, intervenção americana etc) 

(71) sim (06) não. 

5) Os temas da questão quatro você trabalha em sala de aula? 

(65) sim (11) não. 

6) Com relação aos blocos econômicos da América Latina, você acompanha a 

discussão atual? 

(74) sim (03) não. 

7) Você percebe interesse nos alunos ao estudar a questão latino- americana? 

(71) sim (06) não 

8) Você é graduado em: 

(04) Geografia - Universidade Pública. 

(49) Geografia - Universidade Particular. 

(01) Ciência Sociais - Universidade Pública. 

(17) Estudos Sociais - Faculdade Particular. 

(18) História. 

9) Para a realização de cursos para estudos da América Latina, você prefere: 

(50) grupos pequenos 
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(09) grupos maiores 

(04) pólos 

(14) oficinas. 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS 

Com relação à questão nº 01 (um), onde 15 (quinze) professores, o equivalente a 

20% dos entrevistados, não tiveram, na graduação, estudos enfocando a América Latina, 

tem-se um indicador do baixo nível de formação nas instituições particulares de ensino 

superior. Pois, conforme questão 08 (oito), 63% dos professores são egressos de 

instituições particulares. 

Em um questionamento aberto, foi possível detectar que os professores de Geografia 

consideram que, em sua formação, no que se refere à América Latina, ficaram pendentes 

alguns temas, como: ocupação antrópica; visão eurocêntrica e pouca latinidade, 

particularidades dos países, além da não abordagem de questões políticas, sociais, 

econômicas e históricas. 

Já a pergunta número 02 (dois), em que é questionado se o entrevistado considera 

pertinente participar de um estudo que venha reforçar e aprimorar conceitos físicos e 

humanos da América Latina, praticamente 97% (noventa e sete por cento) mostraram o 

interesse em estudar, o que reforça a pouca preparação da temática em questão nos cursos 

de graduação. 

Com relação ao questionamento sobre o material que o entrevistado utiliza para 

trabalhar a América Latina, a resposta da maioria apontou para a utilização de livros 

didáticos. Este fato é justificado por ser o principal material disponível nas escolas. 

Conforme respostas alcançadas, os livros didáticos trazem pouco conteúdo sobre a área, ou 

seja, são limitados quando se vislumbra um ensino amplo e crítico. Com relação aos livros 

específicos, a carência é grande nas escolas, e é importante ressaltar que, muitos dos livros 

específicos sobre a região, são temáticos, limitando-se, em sua maioria, a temas 

específicos, como: civilizações pré-colombianas; sendo, ainda, pouca a preocupação com 

os problemas atuais que atingem esta parte do continente. 

Merece destaque que, conforme respostas das questões 04 (quatro) e 05 (cinco), a 

ampla maioria dos professores, 95% (noventa por cento) acompanham, através da mídia, os 

problemas atuais – como, por exemplo, bolivarianismo venezuelano, narcotráfico, guerrilhas, 

intervenção americana etc - e dizem discutir e trabalhar os temas em sala de aula. Este 

indicador mostra que existe um interesse sobre a temática, o que falta é maior tempo de 

aulas e suporte para seu trabalho. 
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Com relação à pergunta número 06 (seis), sobre os blocos econômicos, 98% 

(noventa e oito por cento) dos entrevistados responderam que acompanham a discussão. 

Porém, em questão aberta, é ressaltada a necessidade de aprofundar a questão da 

integração econômica. Inclusive foi detectado que existe um grande embasamento sobre 

Mercosul, mas, com relação aos outros blocos, como o da Comunidade Andina das Nações 

(CAN), pouco sabem, pois não é nem mencionado. 

O levantamento da questão de número 07 (sete) é um tanto quanto animador, pois, 

90% (noventa por cento) percebem que os alunos mostram interesses em estudar a questão 

latino-americana. Embora, como cita OLIVEIRA (1994), “o saber ensinado está longe de 

permitir aos jovens sequer entender o mundo, quanto mais transformá-lo”. Esse interesse 

em conhecer e estudar os problemas da América Latina vem de encontro a reforçar o 

espírito de solidariedade entre os povos da região por parte da juventude. 

ENCAMINHAMENTOS PÓS - LEVANTAMENTO. 

Conforme o resultado da pesquisa realizada pela Oficina Pedagógica da Diretoria de 

Ensino, ficou constatado que, nos cursos de graduação em Geografia, a América Latina é 

pouco estudada, existe pouco material disponível nas escolas e muitos professores têm, 

como única fonte de informação, os livros didáticos, considerando, portanto, pertinente um 

curso para revisão de conceitos e atualização, tanto de aspectos físicos como humanos. 

Frente a esta situação levantada através dos questionários aplicados, foi preparado o 

"Primeiro Ciclo de Estudos Temáticos", pela Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensina de 

Bauru, com o tema “América Latina: Problemas Tradicionais e Novos Contextos", abordando 

diversos aspectos da área em questão e enfocando, nessa primeira oportunidade, os 

aspectos geográficos, físicos e humanos da América Andina. 

A opção de trabalhar a América Andina nesta oportunidade foi devido ao fato desta 

região estar composta, em sua maioria, por países fronteiriços com o Brasil, e por uma 

realidade cultural, social, política e econômica sui generis. Foi dada uma ênfase aos Andes 

Centrais, por ter sido ali a área em que surgiu e se propagou a civilização Inca, a qual 

deixou um legado cultural que influência a área até os dias de hoje (RIBEIRO, 1983). 

Os temas propostos para discussão se enquadram nas realidades propostas pelos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), fazendo a integração das áreas de 

humanidades e visando à interação sociedade / meio ambiente. 

O intuito desta iniciativa foi contribuir com os professores da rede oficial de ensino do 

Estado de São Paulo, mediante conceitos, informações úteis e metodologia, que poderão 

ser utilizados no dia - a - dia, em sala de aula, aguçando a consciência crítica da cidadania 

latino - americana. 
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Os objetivos deste Primeiro Ciclo de Estudos Temáticos sobre América Latina 

constituíram-se 06 (seis) tópicos, sendo: 

- Fazer uma breve recuperação histórica da formação territorial e nacional dos 

países da América Latina; 

- Analisar o legado político, econômico e social, em quatro momentos: pré- 

colombiano, colonização européia, processo de modernização da segunda 

metade do século XX e o neoliberalismo atual; 

- Discutir os desafios para o Estado - nação e a relação Estado - sociedade-

território por meio de alguns estudos de casos; 

- Refletir sobre o atual momento do espaço agrário e da urbanização latino-

americanos; 

- Discutir a questão da integração e dos blocos econômicos; 

- Analisar a situação dos movimentos sociais, guerrilheiros e narcotráfico. 

Partindo dos objetivos propostos, foi preparado para os professores, um mini - curso, 

estudando os seguintes temas: 

ESPAÇO FÍSICO DA REGIÃO ANDINA 

- Cordilheira dos Andes 

- Tectonismo 

- Vulcanismo 

- Círculo do fogo 

- Pisos Ecológicos da Cordilheira dos Andes 

OCUPAÇÃO HUMANA 

- Pré - Inca 

- Inca 

- Colonização 

- Dizimação de população 

- Independência 

SÉCULO XX 
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- Crise em 29 

- Pós - Guerra 

- Ditaduras 

- Movimentos camponeses e reforma agrária 

- Guerrilhas 

- Narcotráfico 

- Expectativas. 

DESENROLAR DAS ATIVIDADES 

Atendendo aos anseios dos professores, constatados na pesquisa, uma das 

solicitações foi que os estudos temáticos se realizassem em grupos pequenos. Neste 

sentido, foram organizadas três sessões, duas para os professores das unidades escolares 

da cidade de Bauru-SP, que têm maior número de professores, com 40 (quarenta) em cada 

sessão, e uma sessão para os professores da região. 

Salientamos que os temas propostos e desenvolvidos interagem e respondem à 

necessidade de conteúdo do público-alvo, pois os aspectos físicos, como vulcanismo, 

tectonismo, cordilheiras, clima de altitude, são temas “concretos”, porém “abstratos” para 

quem não teve a oportunidade de estudá-los com clareza e tirar suas dúvidas. Para muitos 

professores do ensino fundamental e médio, estes temas são abstratos, em decorrência de 

serem trabalhados de forma superficial e apenas com livros didáticos, tornando as tarefas 

de ensinar e aprender comprometidas. Cabe ressaltar que, através do aspecto físico da 

América Andina, onde estão presentes diversos fenômenos, como tectonismo ativo, 

vulcanismo etc, é possível trabalhar a questão do eurocentrismo na sala de aula, visto que 

os fenômenos citados, quando em atividade na América do Sul, passam despercebidos. Em 

contrapartida, se entra em atividade um vulcão na Itália ou Japão, é anunciado 

intensamente pela mídia. 

Os temas tangentes à ocupação humana são de suma importância para a devida 

compreensão de muitos dos problemas e mobilizações sociais da atualidade. Pois somente 

pode compreender o forte movimento camponês na Bolívia, que inclusive derrubou o 

Presidente do país no final de 2003, o movimento indigenista do Equador, Peru e outros, se 

tiver claro o papel importante do povo pré-colombiano, que faz com que a região tenha uma 

forte identidade cultural, que esta população busca preservar. Esta identidade se manifesta 

em uma série histórica de movimentos sociais que, em muitos casos, abraçam causas pelas 

quais lutam até a morte. Neste tema, recorremos intensamente aos textos de RIBEIRO 
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(1983), que ressalta a importância dos povos pré-colombianos e de seu legado na região e 

para a humanidade. 

Já os temas estudados, enfocando o século XX, estão diretamente vinculados à 

situação de países colonizados, de capitalismo dependente e da sangria de suas riquezas 

aos países centrais. 

As ditaduras de militares estiveram presentes em vários países da região, nas 

décadas de sessenta, setenta, até meados de oitenta, em diversos países da América do 

Sul. 

A luta pela reforma agrária é resultado de passado colonial, que, após a 

independência, ao invés de termos política de acesso à terra, o que caracterizou diversos 

países, entre eles Brasil, Colômbia, Argentina e México, foi a promulgação na metade do 

século XIX de leis que, praticamente, proibia o acesso à terra para quem nela quisesse 

trabalhar (RIBEIRO, 2000). 

Os movimentos guerrilheiros, por alguns desprezados como movimento social, ainda 

é, para muitos, o sonho e a esperança de uma América livre da exploração. Salientamos 

que, como na Colômbia, Peru, Bolívia, México e outros, a identidade cultural é o motor desta 

forma de luta de classe. 

Com relação ao narcotráfico, devemos estudá-lo dentro do contexto capitalista, 

dependente e flexível, onde setores da elite, enraizados em aparelhos de Estado, 

beneficiam-se, movimentando cifras enormes (RIBEIRO,2000), e, ao mesmo tempo, 

acabam por satisfazer um grande anseio norte-americano. Com o discurso de combater os 

movimentos insurgentes e o narcotráfico, os Estados Unidos da América do Norte têm 

conseguido um grande objetivo geopolítico, que é instalar suas bases militares em território 

amazônico da América do Sul. 

Na atualidade, o debate gira em torno do seguinte tema: se durante o período de 

ditaduras impostas pelos militares, a população sofria da falta de democracia, com o 

processo de democratização, após a segunda metade da década de oitenta, este povo 

passou a sofrer os desgastes de crises econômicas impostas pelo modelo neoliberal, 

implementado por Governos "democraticamente eleitos" (WEFFORT, 1992). 

Para encerrar a discussão nos ciclos de estudos, sempre é colocado o seguinte 

questionamento: como fica nossa prática da tão falada e estudada "Geografia Crítica"? 
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CONCLUSÃO 

Como professores de Geografia no Brasil, fazemos parte dessa parte do mundo 

batizado de América Latina, em que aspectos históricos fizeram dessa região um bloco 

subdesenvolvido, com alguns problemas semelhantes e com potenciais enormes para o 

pleno desenvolvimento. 

Considerando que, na formação básica de professores, o estudo do tema em 

questão é bastante superficial, não aprofundando o assunto, com certeza, tem muita coisa 

para ser esclarecida. 

A tarefa de ensinar e aprender não é difícil. Porém, para o ensinar plenamente 

determinado tema, é importante aprender plenamente antes. Nesse caso, é necessário 

estarmos atualizados sobre os problemas latino - americanos, e, ao mesmo tempo, criando 

condições para suprir as carências da formação de grande parte dos professores que já se 

encontram em pleno exercício em sala de aula. 

 Temos claro que as questões políticas e econômicas que envolvem essa região são 

um tanto quanto complexas. Está aí a discussão sobre a Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA), lutas camponesas, guerrilhas, problemas ambientais, questão urbana e 

agrária, narcotráfico etc. Sendo cada vez mais necessário estudarmos as questões políticas, 

econômicas, sociais e ambientais dos países que compõem a América Latina. Infelizmente, 

no dia - a - dia, não temos materiais suficientes e disponíveis para trabalhar, assim como 

informações constantes sobre os acontecimentos cotidianos são pouco divulgadas pela 

mídia. 

 Como não bastassem os problemas já colocados, a realidade vivida pela região é 

dinâmica, que está em constantes transformações, faltando meios e tempo suficiente para 

os professores acompanharem. 

 Uma constatação é certa: o conteúdo sobre América Latina é pouco divulgado e 

ensinado nas escolas estaduais. Se a maioria dos professores, conforme levantamento 

através dos questionários, somente utilizam os livros didáticos, temos claro que, em sua 

ampla maioria, nesses livros o conteúdo sobre América Latina é pouco destacado. 

OLIVEIRA (1994) cita que “os professores e os alunos são treinados a não pensar sobre o 

que é ensinado e sim repetir pura e simplesmente o que é ensinado. O que significa dizer 

que eles não participam do processo de produção do conhecimento”. 

 Nessa discussão, um fato que temos que levar em consideração é que a atualização 

é de grande importância para que se desenvolva uma conscientização dos problemas 

comuns enfrentados pelos países da região. Isso porque a atualização necessária é 

desigual, bem como as interpretações do contexto latino - americano no mundo globalizado, 
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onde as mudanças sócio-econômicas globais interferem na conjuntura da América Latina, 

ocasionando transformações positivas e negativas, em sua maioria negativas, que afetam 

diretamente a vida da população em geral. 

Nesse sentido, gerar discussões e questionamentos interessantes é proveitoso para 

a prática em sala de aula, pois aumentando o conhecimento temático, os professores serão 

capazes de mostrar a realidade, buscando as causas dos problemas comuns a serem 

enfrentados em uma possível e viável integração latino-americana. 

  Mais ainda, a inserção, no mundo globalizado, exige maior conhecimento das 

potencialidades regionais, bem como uma maior integração cultural e econômica. 

O alunado dos países subdesenvolvidos, assim como a população em geral, precisa 

ter consciência da situação em que vivemos e lutar para reverter esse quadro, visando à 

conquista da cidadania plena. Para isso, é muito importante saber quem somos, nossa 

formação e, principalmente, estudarmos os países e o contexto sócio-econômico que 

influenciaram a mesma. Além de terem problemas semelhantes aos nossos, devemos 

entender os vários problemas do passado e do presente, de qualquer natureza e da 

natureza da América Latina. Somente assim pediremos soluções semelhantes. LACOSTE 
(1994) cita que “é importante que o discurso dos professores de História e Geografia deixe 

de ser considerado pelos alunos como um saber que eles devem aprender, mas que não lhe 

dizem respeito. Eles precisam de se conscientizar sobre os fenômenos da dominação tais 

como se manifestam em sua cidade, em sua região, não se esquecendo das 

particularidades da situação geográfica e da evolução histórica total”. 

Para finalizar, a América Latina é onde vivemos, nossas raízes estão aqui e, 

entendendo e teorizando sobre o lugar, podemos entender melhor nossa conjuntura e 

realizarmos mais onde vivemos. 
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