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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é fruto de uma série de indagações e questionamentos realizados 

pelas autoras a partir de sua prática de sala de aula, tanto na Educação Básica, 

especialmente nas séries de Nível Médio, como no Ensino Superior, e de sua participação 

como pesquisadoras do Núcleo de Estudos do Imaginário e Memória, da Universidade de 

São Paulo. 

A primeira pergunta que nos fazemos é: Como ensinar num momento em que a 

sociedade está globalizada? Mais especificamente, como ensinar Geografia, num momento 

em que os conhecimentos dessa disciplina são tão valorizados para explicar as relações 

mundiais, sejam elas econômicas, políticas, comerciais ou culturais, mas, ao mesmo tempo, 

tão pouco valorizados no âmbito da sala de aula? 

Pensando nessas questões e entendendo a Geografia como uma das áreas do 

conhecimento que possibilitam a realização de uma leitura de mundo mais ampla e 

diversificada, uma vez que esta utiliza conhecimentos produzidos em outras áreas, surgiram 

outras indagações: como integrar os conhecimentos diferenciados, que são produzidos nos 

grandes centros científicos, aos conhecimentos populares, produzidos no cotidiano? Como 

mostrar ao aluno que existem diferentes formas de compreender a realidade, e todas são 

válidas? Como lidar com as diferenças culturais sejam elas regionais, devidas à falta de 

acesso à cultura oficial, ou decorrentes de formas particulares de realizar a leitura e 

interpretação dos fatos? Como aproximar conhecimentos formais e não-formais, 

possibilitando o desenvolvimento, no jovem aluno de ensino médio ou no aluno de nível 

superior, o desenvolvimento do senso crítico, a capacidade de relacionar eventos que se 

dão em escalas local e global, permitindo que este se torne um cidadão, capaz de exercer 

plenamente seus direitos e deveres? 
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Entendemos que ensinar Geografia partindo das experiências dos alunos, isto é, de 

suas idéias construídas a partir das informações que recebem cotidianamente através dos 

diferentes meios de comunicação, especialmente a televisão, juntamente com aquelas que 

receberam de diversos ambientes, como seus lares, escola, igrejas, pode ser o caminho que 

levará à recuperação da importância dessa disciplina em todos os níveis de ensino. 

Temos claro que ensinar Geografia na Educação Básica, com todas as modificações 

propostas pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB (lei 9394/96), não é o mesmo que ensinar 

Geografia nas Universidades, nem que o professor produtor de conhecimento na escola, é o 

mesmo produtor de conhecimento dos grandes centros de pesquisa. Contudo, é importante 

ressaltar que a atuação do professor como pesquisador numa sala de aula de ensino 

fundamental e/ou médio, estimulando em seus alunos o desejo e a capacidade de produzir 

novos conhecimentos, inter-relacionar informações, tem fundamental importância na 

revitalização dessa disciplina na sala de aula. 

Propomos no presente trabalho que, para promover a recuperação da importância 

dos conteúdos geográficos nos diferentes níveis de ensino, bem como da figura do 

professor dessa disciplina, é fundamental trabalharmos com o Imaginário, com aquilo que 

nossos alunos trazem de conhecimento (formal/científico; informal/popular), para 

transformar em um novo conhecimento, mais rico, porque mais amplo, plural ao permitir o 

contato com diferentes visões, diferentes culturas, diferentes verdades. 

A ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - NÍVEL MÉDIO 

Se acompanharmos a evolução do ensino de Geografia nas séries finais do Ensino 

Fundamental e nas séries do Ensino Médio, poderemos perceber que esta disciplina, 

juntamente com as de História, Filosofia e Sociologia, perde espaço para disciplinas 

consideradas mais “importantes”, como a Matemática, a Física e a Biologia. Mais ainda, se 

observarmos as grades curriculares das escolas da rede pública estadual de São Paulo, 

observaremos uma perda real no tempo dedicado a todas as disciplinas, com exceção de 

Língua Portuguesa e Matemática, uma vez que houve uma redução no número de horas 

que o aluno fica efetivamente em sala de aula. 

Não é nossa intenção discutir aqui as razões políticas dessa redução, mas sim, e 

rapidamente, as conseqüências e propor, se possível uma possibilidade de tornar o ensino 

de Geografia mais estimulante, em todos os níveis da Educação Básica. 

Ao termos reduzido o número de horas dedicados ao ensino de Geografia, tivemos 

como conseqüência uma diminuição dos conteúdos a serem ministrados (diminuição esta 

que passa, na maioria das vezes, pelo crivo do educador, que decide quais conteúdos serão 

trabalhados durante o ano e quais não), bem como um desestímulo à docência dessa 
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disciplina. Outra conseqüência é que, devido à formação deficitária da maioria dos 

profissionais que ministram aulas dessa disciplina, que não investem (ou não conseguem 

investir) na utilização de novas metodologias de ensino, o desinteresse dos alunos pelos 

conteúdos de Geografia aumenta, resultando na incapacidade de perceber relações entre a 

Geografia da sala de aula e as diversas notícias e informações de caráter nitidamente 

geográfico que são veiculadas constantemente pelos meios de comunicação, em especial a 

televisão. 

Podemos dizer, então, que existe uma discrepância entre o que é Geografia e o que 

o aluno pensa ser Geografia, ou seja, o aluno passa a ter no seu imaginário noções e 

conceitos desencontrados sobre essa área do conhecimento. 

Ao pensar nas noções pré-concebidas que o estudante apresenta sobre a disciplina 

Geografia, fica no professor a angústia de definir como trabalhar os diversos conceitos e 

conteúdos geográficos, com o objetivo de atender não apenas às necessidades dos alunos, 

mas também às imposições de propostas curriculares definidas pelos diferentes governos, 

que têm na Educação a estrutura básica para manter o ”status quo”. 

Para reverter essa situação, num país como o Brasil e, em especial no estado de 

São Paulo, fortemente marcado pelas diferentes influências culturais que recebemos desde 

o século XIX, com os vários fluxos migratórios externos e internos, é que pensamos numa 

proposta de ensino de Geografia que se volte para o imaginário de nossos alunos, partindo 

das diferentes noções que essas crianças e jovens têm de conceitos como lugar, paisagem, 

espaço, território e região para construir (ou reconstruir) uma noção de Geografia que fuja 

do lugar comum (Geografia como matéria “decorativa”, não apenas no sentido de decorar 

para passar na prova, mas também de perfumaria, de informação desnecessária). 

Cabe aqui esclarecer o que entendemos como imaginário. Para nós, imaginário 

consiste nas representações que a sociedade faz do que o cerca, como o mundo é 

percebido, concebido e a partir disso como as representações são construídas. Isso significa 

que essas representações referem-se, em primeiro lugar, à cultura da qual faz parte o grupo 

que se estuda. (MONTEIRO DE SOUZA, 2003). 

Ao trabalharmos com e a partir do imaginário, é importante definir como ensinar em 

meio a uma diversidade cultural e social tão grande, com universos simbólicos ricos e 

distintos dentro de uma única sala de aula. Quais deverão ser os métodos ou caminhos que 

devemos utilizar para realizarmos esse trabalho? 

Uma das soluções propostas é mostrar aos alunos como é importante entender 

como o outro pensa e como o outro apreende o mundo (AUGÉ, 1999). Para isso, é 

necessário conhecer e mostrar aos alunos as diferentes culturas, suas manifestações, suas 
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formas de se relacionar com o mundo (natureza e sociedades humanas). Para entendermos 

outros grupos humanos devemos levar em conta não apenas as representações que eles 

fazem de seu espaço, do mundo em que vivem, mas também quais são as noções que nós 

temos de nosso espaço e do nosso mundo para, a partir daí, fazer as comparações e 

relações. Um exemplo esclarecedor refere-se ao trabalho com a questão indígena. Saber 

como o espaço indígena está organizado e o papel dos elementos da natureza nessa 

organização são temas de grande importância, uma vez que ao compreender o significado 

do rio, o espaço, dentro do território dedicado às práticas agrícolas, ou aos rituais diversos 

temos pistas para melhor entender o grupo estudado e elementos que nos auxiliam a 

entender o porquê da necessidade de ampliar a discussão sobre a demarcação dos 

territórios indígenas. 

É importante levar o nosso aluno a compreender que, nesse mundo dito globalizado 

graças à expansão dos meios de comunicação e das tecnologias, especialmente as da 

informação, grupos sociais diversos vivem de forma completamente diferente da nossa, sem 

que isto seja certo ou errado. 

Nesse sentido, a televisão tem importância capital, uma vez que ela, ao contrário do 

conteúdo geográfico escolar, ainda transmitido de forma fragmentada e hierarquizada na 

maioria das escolas e pela maioria dos professores, veicula as informações sem qualquer 

critério ou ordem aparente, a não ser o critério da divulgação da informação (STRAFORINI, 

2004), o que leva à formação de um “senso comum”, nem sempre correto, mas que pode se 

tornar parte do imaginário dos telespectadores. 

O professor não deve atuar como um mero reprodutor do conhecimento. Ele deve, 

sim, ser um estimulador, um criador de oportunidades de aprendizagens diversas. 

Entendemos que o professor de Geografia, ao trabalhar com o imaginário dos alunos na 

sala de aula, pode criar ricos momentos de troca de experiências, bem como espaços 

dinâmicos de aprendizagem do conteúdo formal que, relacionados, possibilitarão ao aluno, 

além da aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento do senso crítico, do conceito e da 

prática cidadãs, a conscientização de sua importância na sociedade, seja na sua 

comunidade local, seja no mundo globalizado. 

Em uma cidade como São Paulo, onde as diferenças culturais e sociais são 

enormes, é possível observar pontos em que a maioria das pessoas busca uma certa 

igualdade: acesso à escola, aos serviços públicos, aos principais meios de comunicação e 

ao consumo de diversos bens. Contudo, é importante apontar como o estudo do cotidiano 

ainda está afastado da realidade da maioria das escolas. Convém lembrar que, na maioria 

(se não todos) dos grupos sociais existentes na cidade de São Paulo, este cotidiano é 

permeado constantemente pelo que acontece no mundo globalizado. 

 15419



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

Contudo, nas escolas, ainda hoje se dá ênfase ao estudo dos grandes processos 

históricos, econômicos e culturais (em geral da cultura européia) em detrimento do 

aprofundamento dos estudos em escala local de observação. 

De certa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), propõem uma 

inversão nessa lógica, ao priorizar, no caso da Geografia, o estudo de conceitos como 

paisagem, lugar, território, espaço e região. O conceito de paisagem é muito importante para 

o desenvolvimento dos estudos geográficos, uma vez que é na paisagem que estão 

presentes os movimentos realizados pelo homem, através de seu trabalho e da cultura, ou, 

como diz Braudel (1986-87, apud MENESES, 2002:37), “a paisagem é como nossa pele, 

condenada a conservar cicatrizes de feridas antigas”, cicatrizes essas provocadas pela 

constante atuação humana. 

É bom lembrarmos que paisagem tem história, isto é ela é criação do homem. É 

importante salientar, também, que ainda faz parte do imaginário da maioria da população 

que paisagem está associada a fenômenos da natureza (montanhas, lagos, rios, florestas, 

praias) ou à atividade do homem no campo (a paisagem rural, bucólica, como um retorno à 

simplicidade e pureza humanas). Partindo desse referencial, fica difícil falar em paisagem 

urbana, uma vez que a cidade está relacionada ao que é artificial. Devemos ressaltar, 

outrossim, que o conceito de paisagem tal como descrito acima é uma construção de 

camadas urbanas da sociedade, que passam a consumir a paisagem rural como forma de 

fugir da frieza e da artificialidade do ambiente urbano, industrializado, poluído, cinza. 

(MENESES, 2002:37-39). 

Entendemos paisagem como uma atribuição de quem vê determinada porção da 

realidade. Ela (a paisagem) torna-se representação, uma vez que existe a partir do 

momento em que alguém a individualiza, que “escolhe” uma área como contendo atributos 

especiais. Quando nossos olhos escolhem uma certa porção do espaço, a seleção se faz 

por determinados critérios, elencados partindo das subjetividades, ou seja, dos códigos 

culturais individualizados. Sendo assim, a idéia de paisagem como representação de uma 

parte definida do espaço é preenchida de significados dinâmicos (MONTEIRO DE SOUZA, 

2003:97-98). Ela não se limita apenas a objetos concretos como edifícios, praças, ruas, ela 

pode ser composta por cores, odores, sabores que evoquem lembranças de outros espaços 

vividos, diferentes representações (BRAUDEL, 1991). Através dela temos a oportunidade de 

perceber “a maior ou menor complexidade da vida social”. 

Quando propomos o estudo das sociedades partindo desse olhar cultural e tendo a 

paisagem como ponto de partida (ou conceito-chave), as idéias homogeneizadoras perdem 

força. Como exemplo podemos citar a experiência de uma das autoras ao trabalhar a 

Amazônia Brasileira. 
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Ao começar uma unidade na 1ª série do Ensino Médio, na qual os alunos deveriam 

estudar a Amazônia Brasileira, a Professora Márcia M.C. Monteiro de Souza resolveu iniciar 

o trabalho partindo das concepções que o alunos tinham sobre área. Dessa forma, o 

trabalho de re-conhecimento partiria do imaginário deles, ou seja, das representações 

sociais construídas por eles sobre aquela área. Deve-se ressaltar que foi um exercício 

interessante. A professora pediu aos alunos que, a partir dos filmes, livros e revistas que já 

tivessem visto sobre a Amazônia, fizessem uma descrição da área. Que contassem como 

ela era. Que procurassem inclusive, relatar como era o cotidiano daquelas pessoas. Os 

alunos começaram a falar, até que em um determinado momento uma aluna virou-se para a 

professora e disse: “professora como eles vão a padaria?” Este foi um momento muito rico, 

pois, a partir desse ponto, teve início uma conversa onde falou-se dos hábitos alimentares, 

dos tipos de cultivo, a importância da caça e da pesca, as tradições existentes na área, as 

festas, enfim várias coisas, que levaram os alunos a compreender as diferenças culturais 

entre os amazônidas e os paulistas, entre os diferentes grupos populacionais que vivem na 

Região Amazônica, levando-os a perceber que muitas das idéias que eles tinham sobre a 

região não eram verdadeiras, mas que foram criadas a partir de referências que não são as 

de quem vive na Amazônia, mas sim de quem vive numa outra porção do país, com 

características geográficas, biológicas, sociais, históricas, humanas diferentes. 

Podemos também citar exemplos de diferentes manifestações culturais fora do 

Brasil, cujo estudo, a partir das idéias que os alunos têm sobre a questão, podem enriquecer 

e transformar as opiniões pré-concebidas que os mesmos tinham sobre o assunto. Estudar 

a importância do rio Ganges na Índia não é apenas compreender o seu papel na sociedade 

indiana como meio de transporte, fonte de energia, obtenção de água para a agricultura e 

para a manutenção da saúde da população. Estes são significados definidos historicamente, 

por um determinado conjunto de conhecimentos considerados corretos para um 

determinado grupo social e, nesse sentido, estudar o rio Ganges, enquanto recurso, é tão 

importante quanto estudar o rio Tietê. Então, por que estudá-lo? Qual a importância que 

esse rio pode ter para nós que estamos em São Paulo? Contudo, ao mostrarmos ao aluno 

como esse rio é importante para a cultura do povo indiano, ao explicarmos o significado 

sagrado do banhar-se no rio (apesar da poluição), da cremação e do espalhar das cinzas 

pelas águas, ao compararmos o respeito que o povo indiano tem pelo Ganges, enquanto 

nós não respeitamos o rio que é mostrado pela História e pela Geografia como o 

responsável pelo crescimento do Estado de São Paulo, por permitir que portugueses e 

brasileiros começassem a ocupar o interior do continente sul americano, ampliando as 

fronteiras do território brasileiro, podemos promover uma transformação que é muito maior 

que a aquisição de conteúdos. Para muitos, o próprio sistema de castas não tem sentido na 

modernidade, uma vez que ele fora legalmente abolido nos anos 50 do século XX, mas ao 

falarmos da economia brasileira e das classes sociais no sistema capitalista, muitos alunos 
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acabam por questionar se aqui também não vivemos num sistema de castas, uma vez que a 

ascensão social é tão difícil... 

Na Austrália existe um grande maciço de arenito, com 348 metros de altura e 9,4 km 

de extensão, chamado Ayers Rock, em aborígene chama-se Uluru, localizado nos 

Territórios do Norte. Este maciço para nós não tem outro significado que não de um grande 

maciço de arenito (paisagem). Porém, para os aborígenes australianos ele é sagrado. O 

maciço de arenito, assim como outras realidades naturais existem empiricamente antes de 

sua transformação em paisagem. Concordamos com MENESES (2002:39) quando afirma 

que: 

“A translação de natureza se dá quando a paisagem empírica passa a integrar as 

diversas dimensões do imaginário e a atuar como agente, mais do que como cenário, na 

interação sociocultural.” 

Seguindo essa perspectiva é papel do professor desenvolver o espírito crítico dos 

alunos, procurando afastar as ideologias que são totalizantes e discriminatórias. Esta é 

também uma ação de cidadania. Na verdade, seria ensinar a ver que o outro é diferente, 

nem pior nem melhor apenas diferente. 

Podemos afirmar, também, que é papel do professor mostrar através de sua atuação 

em sala de aula, que conforme FERRARA (2002), 

...“O confronto entre as diferenças dos lugares possibilitaria perceber o que são 

concretamente as representações culturais e, como decorrência, dar ao aluno a 

oportunidade de desenhar, pessoalmente, o mapa do mundo - tendo como base os próprios 

e individuais traços culturais em comparação com um diagrama flutuante, mas visível, de 

diferenças mundiais cada vez mais acessíveis econômica e tecnologicamente. 

Sem dúvida, a globalização dos negócios e a mundialização da cultura - permitidas a 

partir dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação - tornam possível, também, que 

a informação do mundo se torne mais próxima...” (FERRARA, 2002:81) 

ATUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

Trabalhar com a formação de professores seja o professor especialista que 

ministrará aulas de Geografia nas séries finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) ou no 

ensino Médio, seja com professores que ministrarão aulas para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª séries) é entrar em contato com um público diferenciado, uma vez que 

estes fizeram a escolha pela Educação, área de atuação de extrema responsabilidade 

dentro de qualquer grupo social. Assim, trabalhar com esse público metodologias para o 

ensino de Geografia, tendo como um dos enfoques o estudo do Imaginário e da Memória é 

 15422 



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

partir para uma proposta diferenciada de ensino, em que a construção conjunta, entre 

professores e alunos, do conhecimento pode ser uma experiência muito enriquecedora. 

No caso específico da formação de professores que desenvolverão atividades 

educacionais com as séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), trabalhar com 

Imaginário e Memória, foi o caminho encontrado para permitir que o futuro professor 

entrasse em contato com conteúdos que não seriam desenvolvidos em sala de aula por uma 

questão de tempo. Além disso, foi a possibilidade de trabalhar os conteúdos de Geografia e 

História de forma interdisciplinar, uma vez que, embora essa seja uma das propostas de 

trabalho mais indicadas pela LDB (Lei 9394/96) e pelos PCN's, os futuros professores têm 

poucos subsídios para desenvolver trabalhos e projetos interdisciplinares, especialmente 

subsídios práticos. 

A proposta, desenvolvida com alunos do curso de Pedagogia - Anos Iniciais da 

UNINOVE (Centro Universitário Nove de Julho), dentro da disciplina Metodologia do Ensino 

de História e Geografia, consistiu em possibilitar ao aluno conhecer melhor a cidade de São 

Paulo, partindo de seus referenciais sobre a mesma. Para tanto, uma das etapas da 

proposta foi a realização de um trabalho de campo, que consistiu na visita ao Centro 

Histórico da cidade, para mostrar na paisagem urbana os traços deixados pelo homem 

durante o processo de crescimento da cidade, traços esses deixados não só pelas 

transformações na arquitetura, mas, principalmente, pelas transformações do ambiente 

natural. 

O centro histórico de São Paulo passou por um processo de degradação, 

relacionado, entre outros fatores, aos modelos de planejamento urbano adotados pelas 

diversas administrações públicas da cidade durante o século XX, o que levou ao 

deslocamento de sedes de empresas, bancos e de um grande número estabelecimentos 

comerciais dessa região para outras áreas do município, estimulando a expansão horizontal 

da cidade e o abandono de uma série de equipamentos e edifícios na região central. A partir 

do final da década 80 tem início um trabalho de recuperação e valorização dessa área. Uma 

das formas encontradas foi a criação de roteiros turísticos que privilegiam essa área, por 

seu valor histórico e cultural. Contudo, ao mencionarmos a realização desse trabalho de 

campo, a reação mais comum era de repúdio, com várias justificativas: “eu trabalho lá, é 

muito perigoso; o centro é sujo e muito perigoso; é longe da minha casa e é muito perigoso; 

eu não conheço o centro, mas sei que é muito perigoso...”. Nota-se uma reação de 

resistência devido a um fator que, mesmo sendo real, está inculcado na população 

paulistana, já fazendo parte do imaginário coletivo, que é a questão da violência no centro 

da cidade. 
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A realização dessa atividade de campo está diretamente relacionada com a 

concepção de que o mundo é a sala de aula. Todos os espaços podem e devem ser vistos 

como possibilidades para apreender o mundo e as diversas leituras que podemos fazer 

dele. Assim, apesar da resistência inicial, o trabalho de campo foi realizado, seguindo o 

seguinte roteiro, que apresenta duas variantes: 

-Roteiro 1 - Catedral da Sé, Praça da Sé e marco Zero, Solar da Marquesa de 

Santos, Pátio do Colégio, Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Rua 25 de Março e Mercado 

Municipal; 

-Roteiro 2 - o mesmo percurso, até a rua Boa Vista, continuando até o Mosteiro de 

São Bento e Rua Santa Ifigênia, com observação do Vale do Anhangabaú. 

Os dois roteiros já foram realizados em várias oportunidades, com grupos diferentes, 

mas os resultados são muito parecidos, do ponto de vista qualitativo. Os alunos envolvidos 

sempre fazem avaliações extremamente positivas, tanto da atividade e de sua importância 

como recurso pedagógico, como da área visitada. Comentários como: “eu passo por aqui 

todos os dias e nunca tinha reparado que isso existia”, “a cidade não está tão suja como eu 

pensava”, eu nunca tinha visto o centro da cidade sob esse enfoque”, “o percurso poderia 

ser mais longo”, “ quando eu era pequena esse ligar era diferente”, demonstram que 

atividades realizadas de forma planejada, com objetivos claros, com a realização de um 

trabalho prévio em sala de aula, com discussões e leituras sobre o tema proposto 

apresentam resultados extremamente satisfatórios, para não dizer surpreendentes, uma vez 

que, a partir das avaliações feitas pelos alunos , não só do ponto de vista formal,mas, 

também do ponto de vista emocional, é possível observar que os alunos começam a se 

perceber parte de um processo, parte de uma história, responsáveis pela sua cidade e pela 

sua comunidade, não apenas enquanto profissionais da educação, mas também enquanto 

cidadãos. 

Na medida em que mostramos para nossos alunos a dinâmica dos processos 

existentes entre a diversidade cultural e os projetos de nação (formada por seus diferentes 

grupos humanos), estamos caminhando no sentido de desenvolver nos futuros professores 

o espírito crítico, que, quando teoricamente embasado, é instrumento fundamental para 

promover a transformação social. 

Nesse sentido, outro trabalho que está sendo realizado na UNINOVE consiste no 

desenvolvimento de um projeto de Iniciação Científica cujo título é: Geografia Cultural da 

África. O trabalho vem sendo realizado por alunos do curso de Pedagogia - Administração 

Escolar e tem como principal objetivo discutir como o continente africano aparece nos livros 

didáticos de História e Geografia. O interesse pelo tema surgiu atrelado à publicação do 

Decreto Federal nº 10369 que determina que o conhecimento sobre a cultura e história 
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africana e dos grupos afro-descendentes brasileiros seja trabalhado em todas as séries da 

Educação Básica. Contudo, rapidamente verificou-se que os materiais didáticos publicados, 

pelo menos no estado de São Paulo, não dão conta de contemplar esses conteúdos, nem 

existe material didático que trabalhe dentro do enfoque cultural, especialmente os conteúdos 

de Geografia. Mesmo porque, ainda se pensa na Educação Básica com preparatória para o 

vestibular, sendo que, na maioria das vezes são os pais dos alunos que exigem que as 

escolas de seus filhos trabalhem os diversos conteúdos de uma forma mais tradicionalista. 

Via de regra estuda-se o que cai no vestibular, ignorando-se conhecimentos muitas vezes 

seculares, que são relegados à condição de “cultura popular” (conhecimentos tidos como 

menos importantes, mas que são praticados, reproduzidos diariamente em todas as 

camadas da população). 

Romper essa visão de educação significaria, a nosso, ver uma forma de construir 

uma prática educativa capaz de combater o preconceito e a discriminação, mostrando, 

através da atividade pedagógica, a importância do respeito à diferença, seja ela social, 

cultural, econômica. 

ATUAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

Desde o 2º semestre de 2003, o governo do Estado de São Paulo, tem 

proporcionado aos seus professores de Educação Básica da rede pública a possibilidade de 

participarem de um programa de capacitação em Novas Metodologias de Ensino e Novas 

Tecnologias. Tal programa denominado “Teia do Saber” é destinado aos professores que 

lecionam as matérias do núcleo comum do Ensino Básico. 

Nesse sentido, temos atuado no programa como capacitadoras junto aos professores 

de História e Geografia. A proposta é trabalharmos Novas Metodologias de Ensino de 

História e Geografia à luz dos eixos conceituais que estruturam os PCN’s dessas áreas do 

conhecimento. 

Os PCN’s de História e Geografia recorrem ao imaginário como uma possibilidade de 

leitura da realidade. Sem sombra de dúvidas, esta proposta educacional é muito sedutora, 

pois aponta para uma tentativa de romper com a simples transmissão de saberes 

fragmentados e para a construção de uma educação interdisciplinar. 

Porém nos deparamos com alguns empecilhos que merecem reflexão. Em primeiro 

lugar, a formação dos professores, com exceção de um reduzido número de profissionais, 

não dá conta dessa nova forma de ensinar. Ao longo da experiência com a Teia do Saber 

constatamos que muitos mal dão conta dos conhecimentos classificados, tidos como 

“tradicionais”. O uso do livro didático para a maioria desses professores é visto como 

imprescindível para o andamento da aula. 
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Quando enveredamos pela ceara do livro didático percebemos que este, por sua vez, 

pouco contempla uma leitura de mundo fenomenológica. As explicações ainda se 

concentram majoritariamente nas questões econômicas e políticas. A formação deficiente, 

que resulta na falta de autonomia intelectual do professor frente ao teor desses conteúdos 

impede que ele trabalhe independente do que diz o autor do livro. 

Destacamos que formar ou capacitar professores a partir dessa nova proposta 

significa retomar os estudos teóricos e esta é uma questão a qual muitos profissionais, que 

estão há anos na sala de aula, colocam resistência, uma vez que a atuação desses 

profissionais vem sendo desvalorizada. As novas metodologias, entendidas por muitos 

professores como receitas que resolverão a maioria dos problemas enfrentados em sala de 

aula, sejam eles a indiferença ou a indisciplina declaradas, são solicitadas todo o tempo, a 

troca de experiências é supervalorizada, esquecendo-se que cada escola apresenta uma 

realidade, de acordo com a comunidade que atende, o exercício de reflexão sobre as 

mudanças que acontecem no mundo e na cidade onde atuam é visto como desnecessário, 

ou dependente, apenas, do acesso às informações fornecidas pelos meios de comunicação 

mais populares. 
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