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O presente texto objetiva elucidar algumas considerações quanto a uma breve 

historicização da Geografia na educação brasileira desde a sua institucionalização 

partindo de um passado de lutas ideológicas, descompasso entre teoria e prática, o 

envolvimento de politicas publicas da Educação Brasileira e suas consequências para a 

Geografia Escolar proporcionando assim inserir discussões mais pontuais na atualidade 

no que diz respeito aos objetivos para a Geografia no Ensino Fundamental e a 

aplicabilidade dos mesmos na prática pedagógica dos nossos professores 

contextualizando o processo de formação dos mesmos, compreendendo a importância 

do saber geográfico para a formação dos cidadãos e o seu verdadeiro papel na escola. 

Faz-se necessário considerar a importância do Ensino de Geografia que contemple as 

necessidades da sociedade, que promova uma reflexão social pautada no cotidiano do 

aluno, de uma escala de analise que favoreça a compreensão de mundo a partir do 

mundo vivido pelo mesmo, nesse sentido conhecer o local para aprender o global. 

Integrar a Formação e a Prática Pedagógica representa compreender na totalidade a 

partir da compreensão da Educação Geográfica numa visão que possibilite a discussão 

acerca do processo de formação desses formandos bem como a prática dos então 

professores que ali passaram.  As expectativas, experiências, dificuldades são as 

possibilidades de entender essa Formação e o meio de possibilitar a Capacitação para 

esses professores na busca do efetivo entendimento e prática dos objetivos da Geografia 

Escolar.Entender o processo de formação dos professores e relacioná-lo com a prática 

pedagógica na possibilidade de refletir sobre a eficiência dos cursos de formação de 

professores no que diz respeito as compreensões teórico-metodológicas para a 

Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental ao entendermos a postura do 

professor nessa fase lecionar conteúdos de todas as disciplinas do currículo 

escolar.Consideramos a efetivação das propostas curriculares nacionais e as respectivas 

contribuições para a melhoria da qualidade do ensino da Geografia e na fase atual com 

auxilio dos PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais) que embora recebam criticas 

por seu caráter centralizador, tem sua colaboração na discussão dos objetivos que se 

espera alcançar para o Ensino de Geografia que acrescente na formação cidadã e não 
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mais encontrar práticas ultrapassadas que infelizmente ainda são presentes no cotidiano 

escolar. As contribuições desta pesquisam objetiva o entendimento dos reais objetivos e 

potencialidades do ensino de Geografia na Educação Fundamental, ultrapassando a 

perspectiva de uma aceitação imposta no cotidiano escolar pelo currículo oficial, a partir 

da convicção de uma mudança de postura por parte das atuais e ultrapassadas práticas e 

metodologias que persistem na aprendizagem escolar que distorcem os reais objetivos 

da Geografia e que constituem deficiências que podem ser remetidas desde as lacunas 

na formação dos professores ao processo de inferiorização da disciplina na escola. 

 

 

Palavras-Chave: Ensino, Geografia, Aprendizagem, Foração, Professores 

 

 

Eixo: Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la geografía en América 

Latina. 

 

 

 

1. Consolidação do Ensino de Geografia no Brasil 

 

 

O Ensino de Geografia no Brasil apresenta a face de um passado de conflitos, 

lutas ideológicas e nem sempre de vitórias em busca de uma Geografia verdadeiramente 

crítica, cidadã, política, que veja na escola um alicerce das discussões da sociedade, 

buscando que o aluno construa bem mais que associação de conhecimentos engavetados 

de uma disciplina aprisionada pelos mapas e sem nenhuma contextualização social, mas 

que de fato constitua a formação de um cidadão.  

A partir desse entendimento, cabe-nos propor uma reflexão que possibilite 

compreender a evolução do ensino de Geografia no Brasil, desde o período de sua 

institucionalização até a sua atual renovação, sempre demonstrando a perspectiva de 

uma ciência que busca o seu lugar na sociedade e sua contribuição na educação como 

primordial para a formação, tanto do educando como do educador. 

Para começar a abordagem, é necessário remeter a educação Jesuíta, responsável 

por grande parte dos ensinamentos no País até o século XIX; visto que teve forte 

influência filosófica na formação dos primeiros professores de Geografia embora, 

naquele contexto, os ensinamentos dessa disciplina ainda não tivessem muita 

relevância, conforme citação de Rocha (2001): 

Durante os mais de duzentos anos da Educação Jesuíta no Brasil a 

Geografia não teve assento nas escolas enquanto disciplina escolar. 

Não existiam também cursos de formação de professores para atuar 

no ensinamento desses saberes. Os conhecimentos geográficos por 



serem em grande parte interesse do Estado eram vulgarizados nas 

salas de aula. (ROCHA, 2001, p. 131) 

 

 Verifica-se toda uma política de desvalorização da Geografia, desde o início da 

educação formal no país, bem como do profissional da área. Rocha (2001) afirma que os 

docentes que atuavam no ensino dessa disciplina eram oriundos ou de outras profissões 

(advogados ou sacerdotes) eram autodidatas, ou ainda profissionais em inicio de 

carreira, em outras áreas do conhecimento. 

A produção literária destinada ao ensino de Geografia não contemplava as 

especificidades de cunho geográfico uma vez que não eram escritas por geógrafos. 

Dessa forma, tais matérias continham descrições dos lugares frutos de uma realidade 

desconexa, conforme menciona Pontuschka (2009):  

A Geografia no antigo Ginásio, em 1934, nada mais era do que a dos 

livros didáticos escritos por não geógrafos. Esses expressavam 

geralmente o que foi a Ciência até meados do século XIX, na Europa: 

enumeração de nomes de rios, serras, montanhas, ilhas, cabos, 

capitais, cidades principais, totais demográficos de países, de cidades, 

etc. A memória era a capacidade central para o estudante se sair bem 

nas provas. (PONTUSCHKA et. al., 2009, p.46) 

 

 

A Geografia Escolar passou a ter maior difusão com o surgimento dos primeiros 

cursos de Formação de Professores no Brasil, a partir de 1931. A partir desse período, 

os Cursos de Geografia e História passaram a compor uma única graduação, 

constituindo a área de Estudos Sociais, o que pouco colaborou com o crescimento da 

Geografia Brasileira, representando mais um aparato à conservação dos valores do 

nacionalismo patriótico, próprio do período militar, conforme menciona Rocha (2001): 

A introdução de Estudos Sociais nas escolas de primeiro e segundo 

graus fazia parte de um processo mais amplo da reforma da educação 

brasileira, iniciada já no mesmo ano em que os militares deram o 

golpe e assumiram o comando do Estado Brasileiro. (ibidem, p. 135)    

Dadas as especificidades inerentes ao Ensino de Geografia, por tratar-se de uma 

disciplina que capacita o aluno para entender o espaço e suas relações de poder, 

propiciando a contextualização social dos fatos, fenômenos e relacioná-los ao cotidiano, 

em um regime militar como o que o Brasil passou, não caberia esse tipo de discussão, 

conforme constatação sobre o material didático da área.  



Medidas ligadas à Política Educacional do País (sob regime militar) na 

década de 1970, levaram para as escolas livros com saberes 

geográficos extremamente empobrecidos em seu conteúdo, 

desvinculados da realidade brasileira e, ademais, descaracterizados 

pela proposta dos Estudos Sociais. Esse empobrecimento é explicado 

pela imposição da censura militar sobre publicações, autores e 

editoras. (PONTUSCHKA et. al., 2009, p.53) 

A eliminação do ensino de Geografia do currículo, dando lugar aos Estudos 

Sociais ocasionou o empobrecimento da Geografia na Educação Básica, bem como a 

insatisfação do professor que via a sua disciplina compor apenas um agrupamento de 

conteúdos, na maioria dos casos, desconexos da realidade social, apresentando um 

retrocesso de uma vitória ainda nem alicerçada. A restrição desse ensino nesse contexto 

colaborava para um ensino menos cidadão, crítico, reflexivo.  (...) “A eliminação da 

Geografia e da História do currículo concorreria para empobrecer a formação humanista 

da juventude, comprometendo de forma grave seu preparo integral e equivaleria ao 

fracasso do ensino em si mesmo.” (CONTI apud ROCHA, 2001, p. 71) 

A Formação do Profissional tornou-se ainda mais precária com base nas políticas 

adotadas por conseqüências desses fatos. Só com as modificações na estrutura desses 

cursos passaria então a haver uma formação específica em Geografia ou História para, 

assim, possibilitar ao professor o recebimento do Diploma de estudos adicionais 

garantindo, assim, a Licenciatura Plena. 

Os profissionais da Geografia impulsionados pelas discussões promovidas pela 

AGB no âmbito de propor uma Reforma Curricular na Educação Brasileira, a fim de 

combater a negligência com a disciplina, solicitavam auxilio daqueles que tinham o 

poder, na esperança de mudanças. 

A Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) e a Associação 

Nacional de Professores Universitários de História (ANPUH) 

auxiliaram, com as respectivas criticas, na extinção de Estudos Sociais 

e também contribuíram para a aproximação por parte do professorado 

à universidade. Esse processo colaborou para minimizar o 

desconhecimento da produção geográfica e histórica. 

(PONTUSCHKA et. al., 2009, p.66) 

 

Merece destaque a contribuição da AGB nesse contexto de luta pela valorização 

da Geografia e dos seus profissionais desde a realização de eventos como o Fala 

Professor que abre espaço para a discussão da Geografia Escolar, o incentivo à 

produção acadêmica com a Revista Terra Livre, tendo como foco a valorização do 

profissional e sua participação efetiva na educação. 



O objetivo das diferentes produções e dos debates consistia na 

tentativa de descobrir meios para minimizar a compartimentalização 

dos conteúdos escolares e a distância entre o Ensino da Geografia e a 

realidade social, política e econômica do País, ambos discutindo no 

âmbito da universidade. 

                             (PONTUSCHKA et. al., 2009, p.68) 

Apenas no final dos anos oitenta do século XX que houve certo avanço 

curricular, quando as grades curriculares das escolas de ensino básico apresentaram-se 

com aulas de História e de Geografia e, consequentemente, as instituições privadas 

passaram a oferecer cursos de dois anos para complementar as licenciaturas curtas, 

tornando-as plenas. 

 Entretanto, mesmo com a alteração curricular, não se percebeu, ainda na década 

de 1980, nenhuma mudança no ensino, mesmo com a volta da Geografia na 

Universidade. A própria produção acadêmica dos cursos de Geografia possuía um vazio 

em relação à formação do professor, podendo ser considerada como nada consistente e, 

na própria estrutura interna dos cursos superiores de Geografia, a preocupação era com 

a formação dos bacharéis (geógrafos) e não com a formação de professores para o 

ensino fundamental e médio, conforme menciona Vesentini (2002): 

 

A formação do Professor de Geografia, em especial, com relação à 

escola fundamental é quase inexistente nos Curso de Geografia, 

mesmo nas melhores Universidades do País (...) sempre se priorizou a 

formação do futuro especialista em Geomorfologia, Cartografia, 

Geografia Agrária, ou ainda a Formação do Planejador. (VESENTINI, 

2002 p. 235) 

 

 A profissão de professor passou a ser vista apenas como sendo destinada aos que 

não conseguiram o reconhecimento ou competência para exercer outras atividades, 

conflitando com a forte influência técnica e pragmática da Geografia, naquele momento 

e correspondendo, em muitos casos, em uma realidade da Educação Superior, ainda no 

momento atual, pois na medida em que a universidade privilegia a formação de 

bacharéis em detrimento de licenciados, essa estrutura permanece inalterada. 

 Os embates na própria formação do Professor de Geografia fragilizam o 

profissional no que se refere à discussão desnecessária e uma intensa luta de valores e 

poder dentro da Academia entre o Bacharel e o Licenciado em Geografia. A esse 

respeito Vesentini (2002 p. 239) afirma que “O Curso Superior de Geografia não deve 

enfatizar essa diferença entre bacharelado e licenciaturas e muito menos subestimar a 

formação do professor”. 



 Essa desvalorização, que também diz respeito à educação, passa pelo princípio de 

uma inversão de valores por parte do Estado em não ter interesse em construir uma 

“massa pensante” e sim a preparação de uma massa de trabalho que de fato produzisse, 

sem pensar, conforme observação de Vesentini (2002): 

 

O fundamental era uma pequena formação técnica para a população 

em geral (encarada não como cidadãos, mas como força de trabalho), 

que as próprias empresas poderiam oferecer de forma mais eficaz que 

as escolas. Assim sendo, fica evidente que o Ensino de Geografia 

(como o da História, Sociologia, Filosofia) não era importante. 

(VESENTINI, 2002, p. 236) 

 

 Os professores de Geografia e das demais Ciências Humanas passaram a ser 

afrontados em sua formação e capacitação dentro do âmbito educacional e sofreram as 

conseqüências que foram desde a perda do status dentro da escola e queda nas suas 

remunerações até a redução de carga horária, configurando um tratamento desigual 

entre esses profissionais e os de outras áreas do conhecimento, ocasionando conflitos no 

âmbito do convívio escolar o que, infelizmente, ainda é uma realidade na Educação 

Brasileira. 

 

3.2. Objetivos do Ensino de Geografia e impasses no contexto atual 

 

 Ao refletir-se sobre os objetivos do Ensino de Geografia no contexto atual, 

remete-se a uma compreensão dos paradigmas da Geografia, tendo em vista que busca-

se a superação da Geografia Tradicional, descritiva e mnemônica por uma Geografia 

que forme o cidadão. Em alguns casos, mesmo após uma vida de luta por uma 

Geografia crítica e reflexiva, ainda se faz necessário um “confronto” por uma afirmação 

dessa disciplina e dos seus profissionais nas escolas, talvez pelos motivos já elencados 

no item anterior. 

 O ensino da Geografia no nível Fundamental, nessa nova perspectiva deve levar a 

uma reflexão sobre a importância de saber interpretar melhor o mundo, fazendo a sua 

leitura, para que, assim, se possa provocar nos alunos uma postura crítica e reflexiva 

sobre a sociedade onde os mesmos estão inseridos, indagando e questionando sobre o 

espaço em constante transformação, as questões sócio-ambientais, econômicas, políticas 

para que participem e atuem como verdadeiros cidadãos, conforme menciona Callai 

(2002):  

 



É necessário para que o aluno construa o seu conhecimento, que 

aprenda a pensar. Aprender a pensar significa elaborar, a partir do 

senso comum, do conhecimento produzido pela humanidade e do 

confronto com outros saberes (do professor, de outros interlocutores), 

o seu conhecimento. Esse conhecimento partindo dos conteúdos da 

Geografia, significa uma consciência espacial, dos fenômenos, das 

relações sociais, que se travam no mundo (CALLAI, 2002, p. 93). 

 

Sabe-se que essa não é uma tarefa fácil, mas cabe aos professores de Geografia a 

missão de compreender o verdadeiro papel dessa ciência no contexto de informação 

cultural, social, onde o aluno comece a apresentar uma postura crítica sobre as 

transformações existentes na sua realidade. Uma aplicação dessa metodologia pode ser 

feita no momento em que o professor trabalha temas do cotidiano, a exemplo dos 

resíduos sólidos urbanos, água, saneamento básico, dentre outros presentes na 

Geografia, buscando compreender a realidade vivida pelos alunos e as condições que 

enfrentam relacionando com outros bairros, cidades e suas diferenças, fazendo as 

relações com escalas mais abrangentes, partindo do local para o global ou vice-versa, 

conforme as possibilidades e/ou necessidades, conforme entendimento de Callai (2002): 

 

A escala de análise é um critério importante no estudo da Geografia. É 

fundamental que se considere sempre os vários níveis dessa escala 

social de analise: o local, o global, o nacional, o mundial. A busca das 

explicações do que acontece em determinado nível dessa escala, 

favorece análises mais conseqüentes (CALLAI, 2002, p. 95). 

 

Esses procedimentos metodológicos devem ser implementados para que a 

Geografia não se constitua uma disciplina desconexa, de conteúdos fragmentados, 

necessita e tem função de dialogar com a realidade do aluno, é necessário compreender 

que as situações evidenciadas no bairro próximo a escola, por exemplo, têm uma 

conseqüência, embora em escalas distintas, a nível regional e essa contextualização é 

intrínseca à aprendizagem geográfica. 

Para que seja possível trabalhar com essa perspectiva, a formação profissional 

precisa concretizar as metodologias, procedimentos e objetivos do Ensino da Geografia 

por existir uma necessidade de apoio didático aos educadores em substituição a 

ultrapassada divergência entre professores e pesquisadores até porque o profissional da 

educação também deve ser um pesquisador, conforme citação que prevê a superação 

desse entendimento:  

 



É a racionalidade técnica que igualmente predomina nos programas de 

preparação de professores, apesar de essas instituições oferecerem, na 

maioria das vezes, apenas a licenciatura e, consequentemente, de a 

formação docente ser realizada desde o primeiro ano. Trata-se de uma 

licenciatura inspirada em um curso de bacharelado, em que o ensino 

do conteúdo especifico prevalece sobre o pedagógico e a formação 

prática assume, por sua vez, um papel secundário (CAVALCANTI 

apud PEREIRA, 1999, p. 113). 

 

Precisa-se analisar a Geografia numa ótica mais escolar, que ultrapasse as 

obsoletas discussões quanto à formação de bacharéis e licenciados, devendo-se pensar 

em metodologias que se adequem a interação entre a ciência e o ensino, possibilitando 

uma práxis renovadora no âmbito de uma Geografia mais Escolar, conforme 

entendimento de Cavalcanti (2002):  

 

Nesse sentido, pode-se entender que a prática do geógrafo, no 

planejamento, as consultorias técnicas, na pesquisa (e não apenas nas 

atividades de ensino escolar), é uma pratica educativa, é uma pratica 

com dimensão pedagógica, porque possui finalidades, está ligada a 

projetos políticos, tem pretensões de intervenção na sociedade, nos 

seus modos de agir, nos valores, nos comportamentos, nas atitudes 

sociais com relação ao espaço geográfico (CAVALCANTI, 2002 p. 

105). 

 

É urgente a necessidade de pensar-se uma Geografia que auxilie na formação dos 

cidadãos, que pluralize as discussões de cunho social, onde a escola seja o palco 

principal dessas situações, onde o papel dos educadores seja reafirmado como 

formadores e não apenas como transmissores de conteúdos “enlatados”. É preciso 

refletir a postura do professor de Geografia e voltá-la para objetivos mais condizentes 

com a cidadania, conforme ressalta Vesentini (2004): 

 Não é possível formar cidadãos ativos sem haver uma cidadania 

ativa, que inclusive deve ser permanentemente expandida, enfim, sem 

haver uma sociedade democrática. E essa é uma tarefa para todos, 

não apenas para o professor. E é uma tarefa que não se ensina, mas se 

aprende conjuntamente, se aplica nas relações inter-humanas, 

inclusive no ensino. 

 (VESENTINI, 2004, p. 31) 

 

A postura de um ensino que busca uma educação cada vez mais cidadã deve 

permear os objetivos de introduzir no âmbito escolar as reflexões das relações sociais de 

forma integrada, em constante transformação, mostrando ao aluno seu papel ativo na 

sociedade, responsável e comprometido historicamente. A Geografia Escolar deve 

colaborar nesse sentido, através das metodologias que avançam em um pensamento de 



ensino menos centralizador no que diz respeito aos conteúdos escolares e mais reflexivo 

ao perceber o cotidiano como sala de aula. 

As abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas que 

permitam apresentar ao aluno os diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, em 

diferentes momentos da escolaridade, de modo que os alunos possam construir 

compreensões novas a seu respeito, esperando que desenvolvam a capacidade de 

identificar e refletir sobre diferentes aspectos da realidade, compreendendo a relação 

sociedade-natureza, conforme entendimento de  Cavalcanti (2002): 

 

É assim que se podem entender os saberes que estão ligados ao modo 

de agir, de fazer, de pensar sobre a realidade, do ponto de vista da 

Geografia, como saberes que requerem a reflexão sobre as finalidades 

desse campo disciplinar, sobre as possibilidades históricas de 

contribuição social desses saberes, o que passa pela compreensão do 

modo de pensar peculiar desse campo. (CAVALCANTI, 2002, p. 109) 

 

 É valido compreender a extrema importância do mundo vivido, o conhecimento 

que o aluno traz do seu cotidiano e contribui efetivamente no ensino-aprendizagem 

geográfica, essas relações se intensificam e geram contribuições para a sala de aula, as 

representações sociais que os mesmos possuem são recursos ricos nesse processo. 

 

A Geografia como disciplina escolar, oferece sua contribuição para 

que alunos e professores enriqueçam suas representações sociais e seu 

conhecimento sobre múltiplas dimensões da realidade social, natural e 

histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo interrupto de 

transformação. (PONTUSCHKA et al., 2009, p.38) 

 

Infelizmente, constata-se que a Geografia ainda é tratada na escola 

tradicionalmente, apenas caracterizada pela enumeração de dados geográficos e que 

trabalha espaços fragmentados, em geral opera com questões desconexas, isolando-as 

no interior de si mesmas, em vez de considerá-las em um contexto mais complexo, que 

é o mundo da vida.  

 

3.3. Propostas Curriculares Nacionais e sua influência no ensino de Geografia 

 

 

 Muito se tem discutido e posto a reflexão sobre as Políticas Públicas para a 

Educação e Propostas Curriculares. No caso da Geografia, passou-se por distintas etapas 

nesse longo processo que, respectivamente, foram consideradas mudanças estruturais. 



Existem proveitosos debates acerca da escola e sua função social e cidadã, o processo 

ensino-aprendizagem, as práticas didático-pedagógicas, a produção do saber a partir da 

realidade do aluno.   

 

Em meados da década de 1980 foi realizado no Brasil, um número 

significativo de congressos, seminários, palestras e outros eventos para 

discutir a questão curricular. Esses eventos são conseqüência de um 

debate amplo sobre educação que vinha se desenvolvendo desde a 

instauração da abertura política e, mais especificamente, desde os 

debates para a elaboração da Constituinte, momento em que foi 

formado o Fórum em Defesa da Escola Pública. É nesse ambiente de 

luta pela escola pública, de qualidade e democrática que a questão em 

torno dos conteúdos, metodologias e organização da escola tomam certo 

fôlego. (ALBUQUERQUE, 2005, p. 57) 

 

 

A discussão das Propostas Curriculares a nível nacional representou um intenso 

embate teórico influenciando a elaboração de uma série de documentos curriculares de 

Geografia no País como um todo, cabendo entender a aproximação estrutural na busca 

de promover uma Geografia mais pedagógica, de relevância social por parte dos 

conteúdos.  

Em 1984, ocorrem os primeiros debates sobre a reorganização curricular, o 

Governo de São Paulo decidiu produzir uma Proposta Curricular envolvendo 

professores da rede, professores das universidades estaduais de São Paulo, trabalho 

coordenado pela CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas), onde foram 

promovidos além dos debates, palestras, cursos de formação inclusive na área de 

Geografia bem como orientações especificas para a Geografia Escolar.  

 

A discussão da proposta, embora não tenha atingido a todos, 

promoveu uma ruptura no ensino tradicional da disciplina, apontando 

caminhos diferentes de um ensino apenas transmitido pelo professor, 

descolado dos movimentos sociais e da realidade social do País. Os 

debates estimulados pela proposta conseguiram atingir grande 

contingente de professores presentes em sala de aula, oriundos de 

cursos de Geografia e de Estudos Sociais, de escolas públicas e 

particulares de terceiro grau (PONTUSCHKA et al., 2009,p.71). 

 

 Até a aceitação da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) 

existia uma contínua insatisfação dos professores em relação ao modelo imposto de 

metodologias para o ensino da Geografia, que representavam ineficácia na formação do 

aluno, o livro didático descontextualizado da realidade, desvinculação da Geografia das 

Universidades com a Geografia Escolar. 



É valido salientar a significativa contribuição das Secretarias Municipais de 

Educação do Estado de São Paulo, em especial a Capital na Gestão do Professor Paulo 

Freire em desenvolver, em comum, documentos para todas as disciplinas do Currículo 

que, por sua vez, tinham como eixo norteador a participação docente e a 

interdisciplinaridade. 

 
Foi elaborada a visão da área da Geografia (1990) e de outras 

disciplinas do currículo, emergindo como resultado de intenso 

processo de participação. Os documentos eram escritos, reescritos e 

avaliados por professores das escolas e por aqueles envolvidos com a 

administração dos órgãos centrais, do interior de um projeto 

denominado de Reorientação Curricular, na perspectiva da 

interdisciplinaridade.  (PONTUSCHKA et. al, 2009, p.77). 

 

 

 Nesse sentido, a participação docente passou a ser vista como diferencial 

concreto nessa abordagem, pois foram levadas em consideração as questões culturais de 

cada realidade, para que a escola pudesse de fato desenvolver um trabalho pedagógico 

próprio que servisse de sustentação e avaliação da prática de um professor pesquisador. 

 Nessa historicização, no ano de 1997, foram apresentados oficialmente os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s). Os PCN´s foram elaborados baseando-se 

em uma política neoliberal de abrangência nacional, de caráter centralizador. Foram 

construídos com uma inexpressiva participação docente e sem respeito as diversidades 

regionais de um país continental, como é o caso do Brasil, a esse respeito é conveniente 

considerar a observação seguinte: 

 

O estabelecimento dos Parâmetros Curriculares para todo território 

nacional também foi motivado por outras ações, tais como nortear a 

formação de professores, a produção de livros didáticos e a orientação 

para o sistema de avaliação. Nessa perspectiva, ele tanto teria a função 

de orientar as práticas pedagógicas como também o sistema de 

avaliação governamental, além de ser de interesse das políticas 

privadas, quando da elaboração de material didático.  

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 68)  

 

 Nesse sentido, os PCN’s assumem um caráter centralizador motivado por 

exemplo na sua forma de  elaboração em áreas de conhecimento, numa postura de 

concentração nacional de metodologias, um enfoque que parte do principio mesmo que 

da orientação de uma prática pedagógica comum, mas que de fato não tem a mesma 

aplicabilidade no Brasil devido aos mais distintos fatores , regionais, sociais, políticos, 

ambientais. 



Segundo os PCNs (2001), são enumerados as seguintes orientações para a 

construção da aprendizagem em Geografia referentes a conceitos, procedimentos e 

atitudes para o Ensino Fundamental, que possibilitem os alunos serem capazes de: 

 

1) Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento 

da natureza em suas múltiplas relações de modo a compreender o 

papel da sociedade em sua construção e na construção do território, da 

paisagem e do lugar; 2) Identificar e avaliar as ações do homem em 

sociedade e suas conseqüências em diferentes espaços e tempos, de 

modo a construir referências que possibilitem uma participação nas 

questões socioambientais locais; 3) Compreender a espacialidade e 

temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas 

dinâmicas e interações; 4) Compreender que as melhorias nas 

condições de vida, dos direitos políticos, os avanços tecnológicos e as 

transformações socioculturais são conquistas decorrentes de conflitos 

e acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, 

dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las; 5) 

Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa em geografia 

para compreender o espaço, a paisagem, o território, o lugar, seus 

processos de construção, identificando suas relações, problemas e 

contradições; 6) Fazer leitura de imagens, de dados e documentos de 

diferentes fontes de informação, de modo a interpretar, analisar e 

relacionar informação, sobre o espaço geográfico e diferentes 

paisagens; 7) Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter 

informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos; 

8) Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, 

reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e um 

elemento de fortalecimento da democracia  (BRASIL, 2001, 122 ) 

  

Contudo, as contribuições dos PCNs para o Ensino de Geografia no cotidiano 

esbarram nas fronteiras do regionalismo, uma vez que o seu caráter centralizador 

dificulta a aplicação desses mesmos conteúdos numa situação homogênea 

nacionalmente. A situação escolar brasileira é rica na diversidade local, regional, além 

da diversidade étnica e cultural, e os PCN’s defrontam-se com o desafio de criar uma 

unidade nacional sem enfraquecer a diversidade e evitar uma imposição metodológica, 

conforme entendimento de Morais (2007): 

 

É fato que infelizmente os objetivos propostos pelos PCN’s não 

sejam relacionados à nossa prática nas aulas de Geografia, 

empobrecendo o processo de aprendizagem dos nossos alunos.  

Caso houvesse mais empenho por nossa parte, a Geografia não 

seria apenas a ciência da descrição e realmente passaria a 

desempenhar suas funções e objetivos atuando nos mais 

diversos âmbitos da sociedade, mesmo nos alunos do ensino 

fundamental construindo uma idéia de cidadania, consciência 



ambiental, respeito, valores humanos, éticos e sociais 

(MORAIS, 2007, p. 12) 

 

A sociedade necessita de uma Geografia aberta às discussões de forma 

interdisciplinar, que retrate o cotidiano do aluno e reflita na sua cidadania e 

definitivamente se distancie de uma Ciência que apenas descreve e classifica e que 

procure levar os conhecimentos necessários a fazer com que o aluno entenda a sua 

realidade sem seguir uma escala linear, e sim procurando interligá-las para melhor 

entender a complexidade do mundo, conforme entendimento de Cavalcanti (2002):  

 
Há muitas maneiras de se tentar romper a organização fragmentada de 

currículos, o ensino de matérias isoladas e descoladas uma das outras. 

O processo de formação profissional precisa hoje considerar praticas 

interdisciplinares no ensino o que inclui o dialogo entre os alunos e o 

professor no tratamento dos objetivos estudados; implica a 

consideração de que o objeto é interdisciplinar; implica também a 

integração efetiva entre as disciplinas trabalhadas com determinado 

grupos de alunos (CAVALCANTI, 2002, p. 118). 

 

 A própria formação docente dificulta a execução dessa proposta interdisciplinar 

no sentido dos professores não estarem completamente habituados com a situação acima 

descrita e as inúmeras dificuldades do cotidiano, desde a incompatibilidade de horários, 

a desmotivação, entre outros que nos faz ainda pensar na educação como uma 

possibilidade de transformação, questionando até mesmo ainda um dos males da 

educação quando nos limitamos ao enquadramento dos conteúdos, conforme citação de  

Albuquerque (2005): 

 

Em relação as teorias que subsidiam o PCNs de Geografia, as 

polêmicas também se sobressaem. No que diz respeito ao referencial 

pedagógico, o traçado geral estabelecido para todos os documentos é 

desenhado pelos pressupostos do construtivismo. No que diz respeito 

a Geografia não há a adoção explicita de uma fundamentação teórica 

homogênea (ALBUQUERQUE, 2005, p. 70). 

 

Os métodos de ensino utilizados darão preferência à participação ativa do 

aluno, utilizando as diferentes linguagens disponíveis. Essa participação será orientada 

no sentido de levar os alunos a perceberem-se como elementos de toda a classe, sendo 

também responsáveis por atitudes adequadas de trabalho. 

 
O ensino de Geografia, de forma geral é realizado por meio de aulas 

expositivas ou leitura dos textos do livro didático. Entretanto, é 

possível trabalhar com esse campo do conhecimento de forma mais 



dinâmica e instigante para os alunos, mediante situações que 

problematizem os diferentes espaços geográficos materializados em 

paisagens, lugares e territórios; que disparem relações entre o presente 

e o passado, o especifico e o geral, as ações individuais e coletivas 

(BRASIL, 2001, p. 153). 

 

Adquirir conhecimentos básicos da geografia é muito importante para a vida em 

sociedade, em particular para o desempenho das funções de cidadania de cada 

indivíduo, ao conhecer as características sociais, culturais e naturais do lugar onde vive, 

bem como as de outros lugares, podendo comparar, explicar, compreender, relacionar 

essas experiências com a Prática Pedagógica em Geografia  e contribuir na 

aprendizagem de forma mais eficaz 
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