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Os anos finais do século XX e o primeiro decênio deste século ficaram marcados por intensas e 

profundas transformações experienciadas por parte significativa da população mundial. A grande 

velocidade das trocas de informação, a diminuição das distâncias, o aumento dos fluxos, a 

concepção de um mundo estruturado em redes, associada a mudanças sociais e culturais, 

tornou mais complexa a interpretação espacial. As novas relações socioculturais e econômicas 

demandam alterações nas concepções sobre os conhecimentos, incluindo ai, os conhecimentos 

geográficos. 

A educação, em especial a formalizada e sistematizada nos estabelecimentos de ensino, não 

ficou à margem de todo esse movimento. Como resultado, nos últimos vinte e cinco anos se 

assistiu a tentativa de reorganização dos sistemas educacionais em diversos países.  Esses 

movimentos atingem diferentes níveis de escolaridade e, genericamente, carregam princípios 

comuns assentados em princípios multiculturalistas, na afirmação da pluralidade dos sujeitos, na 

concepção de que as organizações sócio espaciais demandam interpretações para além de 

lógicas dualistas. 

No que tange ao Brasil a partir da década de 1990 pode ser considerada um marco nas 

alterações do pensar e do fazer educacional.  Alterações nas esferas política, econômica e social 

impactaram na educação sob a forma de um conjunto de políticas públicas cujo objetivo central 

era a democratização do sistema educativo brasileiro. Nesse conjunto incluem-se ações 

destinadas a reorganização dos currículos das diferentes disciplinas escolares presentes no 

nível básico de ensino. Em 1998 publicam-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 



destinados aos anos do Ensino Fundamental, contendo orientações para todas as disciplinas 

escolares, dentre essas a Geografia. 

No tocante a Geografia brasileira, os debates sobre seu ensino antecedem a publicação dos 

PCNs ou mesmo ao movimento de reorganização do sistema educacional nos anos 90.  O 

processo de redemocratização do Brasil iniciado nos anos de 1980 contribuiu para o 

acirramento, sobretudo no ambiente acadêmico, de críticas à Geografia ensinada na educação 

básica deste país. Influenciados por orientações marxistas essas críticas centraram-se em 

questionamentos de ordem política e econômica, numa atitude de denúncia a 

pseudoneutralidade dos textos e das práticas pedagógicas.  Esse movimento embasou 

propostas curriculares de diversos estados brasileiros, as quais tiveram como ponto comum a 

tentativa de propor um ensino de Geografia atido a denúncia e a superação das desigualdades 

sociais. Moraes (1998), analisando algumas dessas propostas curriculares avaliou que essas 

não avançaram muito além da crítica social, constatando vazios de teor teórico-metodológico. As 

propostas refletiam o vazio contido nessas críticas iniciais e desse decorreu:  

O abandono de conteúdos e conhecimentos fundamentais para a 

compreensão espacial, bem como a não incorporação dos elementos 

físicos presentes no espaço geográfico nas práticas de ensino de 

Geografia;  

A tradução simplista do ensino de Geografia como estudo de temáticas 

atuais, sem que esses estudos convergissem para a localização, 

descrição e análise dos fenômenos estudados, ou seja, sem que se 

garantisse a apreensão da espacialidade dos fenômenos; 

A dicotomização, nos trabalhos pedagógicos dos aspectos físicos e 

humanos do espaço: ou os fenômenos eram tomados como sociais e a 

“natureza é apenas um apêndice, um recurso natural”, ou os trabalhos 

voltavam-se para a gênese dos fenômenos físicos “analisando suas 

leis” e processos constituintes sem favorecer interpretações que 

permitissem a compreensão do espaço como uma composição 

decorrente de fenômenos de ambas as naturezas; 

O uso da Escala somente como expressão da redução dos espaços 

para fins de representação, sem que seja considerada como 



abrangência de um dado fenômeno e recurso metodológico para o 

estudo das organizações espaciais.  

Possivelmente foi a partir da identificação desses e outros limites que em meados da década de 

1990 teve início uma renovação nas pesquisas e nos rumos propostos à educação geográfica; 

um segundo momento de revisão da Geografia escolar pós-redemocratização.  Mais do que 

afirmar uma abordagem única este “movimento” buscou aprofundar os debates e assim 

contribuir mais efetivamente para a superação da “transmissão de conteúdos fragmentados, 

dicotomizados e superficiais que não permitem a análise do espaço como um todo, como espaço 

social e síntese das relações homem/natureza” (GEBRAN, 2005: 02).  

Talvez se possa atribuir à maior consistência didático-pedagógica (CAVALVANTI, 2010) 

associado a um contexto político de mudanças na educação, o fato de que as propostas 

renovadoras da década de 1990 tenham conseguido maior permeabilidade tanto no meio 

acadêmico, como nos diversos ambientes constituintes da educação básica. Como nos anos 80, 

propostas curriculares, incluindo aí os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), 

passaram a refletir questionamentos levantados nos trabalho de Cavalcanti, Castellar e Callai, 

entre outras.  Contudo, mais no que a influência sobre currículos as alternativas agora apontadas 

para a Geografia escolar começam a pressionar a formação docente. Para além do investimento 

em proposições de conteúdos e temáticas; para além dos investimentos em materiais didáticos 

(elaboração e avaliação), passou-se a afirmar a relevância de empreendimentos voltados à 

formação do geógrafo docente.  O papel do professor de Geografia fica, mas do que nunca, 

atrelado à finalidade social dessa disciplina escolar – a compreensão das espacialidades que se 

produzem na interação entre “a subjetividade, o cotidiano, a multiescalaridade” (IDEM, 2010), enfim, na 

interação entre os diversos e diferentes componentes espaciais. 

Nessa perspectiva o conhecimento geográfico não é fim, mas sim um meio para que se favoreça aos 

alunos instrumentos teóricos-conceituais-metodológicos através dos quais esses poderão interpretar 

espacialidades vividas, percebidas e concebidas. 

Nesse sentido, a Geografia escolar se vê comprometida com o processo de “alfabetização” 

espacial; se faz necessário que as aulas favoreçam aos alunos instrumentos conceituais e 

metodológicos que os auxilie na interpretação da espacialidade do fenômeno e, 

consequentemente, compreensão das organizações espaciais. Entretanto, para que se trabalhe 

buscando interpretar as espacialidades é fundamental que se saiba também produzir tal interpretação. 



Estariam os professores de Geografia trabalhando nessa direção? A formação, inicial e continuada, 

favorece que esse professor construa práticas nesse sentido?  

Investigações acerca do conhecimento do docente geógrafo (ROQUE ASCENÇÃO, 2009; 

MORAIS, 2011) apontam fragilidades na formação inicial e continuada desse profissional 

relacionadas, sobretudo, a articulação de conteúdos e conceitos a fim de se abordar 

geograficamente uma dada temática.  O acompanhamento de aulas de Geografia na condição 

de orientadora dos estágios supervisionados faz corroborar os estudos anteriormente citados. 

Em geral, as aulas de Geografia limitam-se ao estudo de fenômenos espaciais (clima, relevo, 

população) sem colocá-los em interação e assim interpretar sua espacialidade. Ao contemplar o 

estudo de um ou mais fenômenos o professor acaba por não desenvolver um ensino, de fato, 

com bases geográficas. Identifica-se, portanto, um distanciamento entre o que se propõe ao 

ensino de Geografia e aquilo que, efetivamente, constitui as práticas de ensino nessa disciplina 

escolar. Acredita-se que tal quadro esteja diretamente associado à debilidade teórico-

metodológica que marca a formação dos professores de Geografia.  

A formação do professor de Geografia brasileira tem como marca formativa o trabalho 

fragmentado; a falta de articulação entre as diferentes áreas que alimentam a interpretação 

geográfica (LEÃO, 2008). Durante a formação inicial os futuros professores são colocados frente 

aos estudos dos fenômenos climatológicos, geomorfológicos, demográficos, urbanos sem que 

esses sejam arregimentados em prol da compreensão de uma dada espacialidade. Sob essa 

ótica, é possível que as licenciaturas em Geografia pouco ou nada contribuam para que os 

sujeitos desenvolvam raciocínios espaciais.  Estabelece-se assim um paradoxo entre o que se 

demanda do docente geógrafo e o que se oferece ao mesmo nos processos formativos.  

 

Movido por um incômodo diante dessa condição, considerando a necessidade se de caminhar 

no sentido de sua superação e reconhecendo o protagonismo do conhecimento do professor na 

elaboração e desenvolvimento das práticas geográficas na educação básica foi que o Grupo de 

Estudos Pesquisa e Ensino em Geografia (GEPEGEO) vem desenvolvendo um projeto voltado 

para a construção de perspectivas metodológicas para o ensino em Geografia no nível básico da 

educação.  

Um ponto de partida 



A ideia que existam caminhos predefinidos, a serem seguidos pelos professores de modo a 

garantir práticas pedagógicas bem sucedidas é frequentemente questionada nos debates 

educacionais. Coaduna-se com tais críticas por compreender-se que a diversidade marca as 

atividades educativas, portanto, não há modelos a serem seguidos, mas sim contínuas criações.  

 Entretanto, considera-se que as criações não se fazem no vazio, ao contrário, pautam-se em 

teorias que subsidiam o desenvolvimento de trajetórias metodológicas percorridas com a 

finalidade de se alcançar um dado objetivo de ensino. No caso da Geografia escolar esse 

objetivo é favorecer aos alunos a compreensão da das espacialidades. Por espacialidades 

compreende-se a produção das organizações espaciais através da interação entre os elementos 

que as constituem (relevo, sujeitos sociais, aparelhos urbanos e rurais, hidrografia, clima).  

Desse modo, ao mesmo tempo em que se argumenta a favor da flexibilidade e da variabilidade 

de estratégias na produção das práticas pedagógicas em Geografia, se expõe também a 

existência de uma base metodológica comum a essa disciplina escolar.  Tal base se estabelece 

como movimento fundante do raciocínio espacial, que permite a interpretação da espacialidade 

de um dado fenômeno; refere-se ao fazer geográfico. 

Assim, tendo por princípio que exista um constituinte metodológico comum as práticas de ensino 

em Geografia, o GEPEGEO vem atuando em trabalhos e pesquisas voltados ao 

desenvolvimento de atividades, junto a professores da educação básica, com o intuito de 

produzir perspectivas metodológicas que favoreçam a interpretação da espacialidade de 

fenômenos em ações educativas no ensino fundamental e médio. Este texto tem por objetivo 

apresentar uma ação formativa produzida por esse grupo, destinada ao trabalho e a investigação 

do conhecimento do professor de Geografia quando da interpretação de uma dada 

espacialidade. Essa ação configurou em um curso de atualização, voltado a formação de 

docentes geógrafos, atuantes na Educação Básica, através de um curso de 40 horas, cujo 

objetivo foi a construção de possibilidades metodológicas para a abordagem de diferentes 

fenômenos espaciais com ocorrência no estado de Minas 

O curso Espacialidades Mineiras e o Ensino de Geografia objetivou desenvolver atividades 

voltadas à formação continuada, mais especificamente, a construção de perspectivas 

metodológicas para o ensino de Geografia na Educação Básica. As atividades propostas 

pretenderam a construção, junto aos professores cursistas, de orientações metodológicas para a 



produção de práticas pedagógicas no ensino Fundamental e Médio, que incorporem a 

espacialidade do fenômeno como objeto de ensino da Geografia Escolar.  

Infere-se que, a maioria dos docentes geógrafos não mobilizem seus conhecimentos para a   

compreensão das espacialidades, mas sim para o entendimento isolado dos componentes 

espaciais. Nesse sentido, acredita-se que o entendimento da ordem espacial  possa favorecer 

aos professores reflexões sobre suas vivências cotidianas com base em referenciais conceituais 

e metodológicos da Geografia. Sendo capazes de produzirem leituras espaciais efetivas, se 

aposta na possibilidade dos professores passarem a trabalhar nessa mesma perspectiva junto 

aos seus alunos, o que atenderia à função social atribuída ao ensino de Geografia nos dias 

atuais. Daí a relevância em se desenvolver um curso de extensão cujo foco seja a construção de 

perspectivas metodológicas, que tomem a espacialidade do fenômeno como o objeto de estudo 

para o ensino de Geografia, junto aos professores dessa disciplina escolar.  

Diz-se perspectivas metodológicas pois se entende a possível existência de caminhos múltiplos 

que levem ao entendimento da dispersão espacial ou da espacialidade de um fenômeno. 

Contudo, acredita-se que esses múltiplos caminhos seja permeados: pela articulação entre 

diversos e diferentes componentes espaciais que integram o quadro socioambiental 

(urbanização, geomorfologia, população, hidrografia, entre outros) e pelo trânsito desses 

mesmos componentes em escalas dimensionais e temporais diversas.  

Para realização das atividades tomou-se o estado de Minas Gerais como base territorial de 

referência (BRAGA, 1996) foi tomada de modo a atender pedidos anteriores dos professores, 

que afirmam a ausência de materiais que permitam o trabalho com questões relacionadas a esse 

espaço. Embora os materiais do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) contemplem coleções 

regionais (estaduais), os professores indicam a carência de instrumentos didáticos que os 

favoreça a trabalhar nessa escala regional. Além disso, a análise de materiais regionais sobre 

Minas Gerais indicou que esses mantém uma estrutura conservadora para o trabalho com os 

conhecimentos, na qual os elementos espaciais – clima, relevo, vegetação, hidrografia, indústria, 

população, agricultura- são trabalhos de modo estanque, pouco contribuindo para que os alunos 

compreendam espacialidades que constituem o espaço mineiro. 

Cabe esclarecer que ao longo de curso não se deu  ênfase aos conteúdos passíveis de 

favorecerem a compreensão das diversas espacialidades mineiras. O objetivo da ação foi a 

produção de raciocínios metodológicos  que tornasse clara aos docentes quais conhecimentos 



da matéria (por eles portados) necessitam ser mobilizados a fim de se trabalhar a espacialidade 

de um dado fenômeno. Ressalta-se que a metodologia produzida junto aos docentes não se 

restringe à abordagem do espaço mineiro, mas sim a abordagem da espacialidade de outras 

tantas temáticas. Com esse fim foram planejadas as etapas que compuseram o curso.  

Como contribuir para que o professor compreenda que sua função é favorecer ao educando 

conhecimentos e habilidades que o permita interpretar as espacialidades, a dispersão do 

fenômeno? Essa questão permeou todo processo de construção e desenvolvimento do curso. 

Buscando respondê-lo avaliou-se que a perspectiva metodológica a ser desenvolvida, deveria 

proporcionar o contato  docentes momentos distintos, mas interdependentes e fundamentais ao 

desenvolvimento de um raciocínio: a aquisição de dados e identificação do fenômeno cuja 

espacialidade será interpretada; o tratamento das informações adquiridas; a interpretação e 

comunicação da espacialidade do fenômeno estudado. 

Ao longo desses momentos o professor necessitará refletir e selecionar quais conteúdos e 

conceitos geográficos utilizará na interpretação da espacialidade do fenômeno identificado. Ao 

mesmo tempo, o docente terá que identificar as temporalidades (geológica-histórica) 

constituintes do fenômeno, bem como, a escala de abrangência (local-regiona-global) do 

mesmo. Infere-se que tais ações sejam relevantes para que o professor entenda-se como 

construtor de seu conhecimento; como profissional que produz um conhecimento e que, 

posteriormente, auxiliará seus alunos no desenvolvimento de raciocínios espaciais. Busca-se 

assim um deslocamento postural frente ao conhecimento: de mero comunicador de informações 

produzidas por outros agentes, à agente na construção do seu conhecimento e dos 

conhecimentos de seus alunos.  

 

Durante o curso, observou-se que ao se propor a realização de uma interpretação geográfica 

considerando o tripé metodológico – localizar, descrever, interpretar – e a interação entre os 

fenômenos espaciais, provocou-se um deslocamento nos professores, que passaram a 

questionar suas concepções quanto ao fazer geográfico. Tal deslocamento e os 

questionamentos que o seguiram indicaram a relevância de se (re) ofertar o curso e, para, além 

dele, promover outras ações extensionistas.  



Observou-se que os participantes (professores da Educação Básica) concentraram-se, 

inicialmente, na compreensão isolada de cada componente espacial e não na interpretação 

espacial de um dado fenômeno decorrente da interação entre diferentes componentes. O tripé 

metodológico da Geografia – localizar, descrever e interpretar –, foi desconsiderado. A 

representação gráfica, instrumento de registro das atividades do curso, configurou-se um 

obstáculo a mais para o desenvolvimento da interpretação espacial pelos docentes. Talvez 

porque, em geral sistemas de representação gráfica são utilizados para a localização e, quando 

muito, para a descrição simplificada de um fenômeno; as representações aparecem prontas e 

não produzidas como registro das interpretações. Ao mesmo tempo, os docentes mostraram 

estranhamento frente a uma prática pedagógica pautada na dialética desequilíbrio/equilibração 

majorante (PIAGET, 1976). Os professores deixaram a mostra e, posteriormente, declararam o 

exercício de uma prática pedagógica substancialmente transmissiva. Frente a isso, considera -se 

relevante investir em atividades voltadas à formação docente e se propõe o desenvolvimento de 

cursos/oficinas com esse fim. Tomar-se-á como referência o Projeto Formação de Professores 

em Competências – FOCO – (ALBANO, 2000), que teve no desenvolvimento de competências a 

base para a formação docente (inicial e continuada). A fim de se favorecer a construção de 

competências necessárias à espacialização do fenômeno, as ações desta extensão se pautarão 

na Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas- ABRP (BOULD e FELETTI, 1997). Os 

professores serão levados a construir uma questão cuja solução demandará a interpretação da 

espacialidade de um dado fenômeno. Os docentes buscaram mecanismos para a solução do 

problema, considerando o tripé geográfico e a interação entre dois ou mais componentes 

espaciais como essencial para a compreensão da espacialidade. A formação, nessa perspectiva, 

se por orientar a construção de um repertório de conhecimentos essenciais, que fundamentarão 

práticas diversas (SHULMAN, 2001).  

 

 

Considerações Finais 

Ao deixarem de estudar isoladamente os componentes espaciais, passando a vê-los através de 

interações mútuas, é possível que os educandos atribuam um sentido à Geografia para além de 

uma disciplina do currículo escolar a ser “vencida” ao longo da educação básica. Nessa linha de 

raciocínio, essa disciplina escolar pode fundamentar olhares críticos e construtivos sobre o 



espaço. Entretanto, para a estruturação de um ensino segundo as orientações anteriores, se faz 

necessário que os professores assim compreendam os conhecimentos geográficos que 

ensinam. Foram essas ideias que inspiraram a elaboração do curso “Espacialidades Mineiras e a 

Prática de Ensino de Geografia”. 
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Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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O pensar e o fazer geográfico se distinguem pela constituição de um raciocínio espacial, produto 

da interação entre os componentes espaciais.  

Con formato: Normal, Centrado,

Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto,

Interlineado:  sencillo

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) +Cuerpo (Calibri)


