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Resumo 

A Semana de Geografia é um projeto criado em 2003. Idealizado pelos alunos de graduação 

em Geografia da Universidade de São Paulo tem como objetivo extrapolar os limites existentes entre 

a escola publica e a Universidade pela aproximação entre o ensino básico e Superior. 

Visa demonstrar a importância da formação do professor desenvolvida em constante colaboração 

interinstitucional integrando o ambiente escolar e o universitário, construindo desta maneira 

aprendizagens significativas para todos os envolvidos no processo de construção do saber. 

O grupo da Semana de Geografia, a partir de embasamentos teóricos e discussões 

propõem uma temática que relaciona os estudos praticados no meio acadêmico com os lecionados 

na esfera básica de educação do Estado de São Paulo. A proposta é encaminhada para todas as 

escolas da rede pública, que se responsabilizam pela criação de um projeto que será realizado 

juntamente com os alunos e a participação de monitores da Semana que auxiliará o professor no 

processo de desenvolvimento. Os trabalhos realizados são expostos no Departamento de Geografia 

da USP durante uma semana, para os estudantes da licenciatura e para as outras escolas 

participantes. Além disso, neste mesmo período, ocorrem mesas de debates sobre educação e as 

perspectivas para o ensino de Geografia, frente ao tema em destaque. 

A Semana de Geografia realizada na Universidade de São Paulo é um meio de reduzir as 

barreiras impostas pelo sistema educacional muitas vezes excludente. O diálogo entre Escola de 

ensino fundamental e médio com o ambiente de ensino superior permite ampliar as reflexões e 

experiências tanto para os alunos da escola pública como para os estudantes da licenciatura. 
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Um tema anual norteia o evento que possui atividades o ano inteiro. Os alunos da 

graduação são os responsáveis por concretizar o acontecimento que consta de grupo de estudo 

sobre a Geografia e a educação. Apresentação das escolas de projeto, mesas de debates sobre o 

tema central e mini cursos. 

Os monitores participantes da Semana de Geografia auxiliam os professores de cada escola 

participante durante o desenvolvimento do projeto que o trabalho ao longo do ano. 

Diferentes abordagens, interdisciplinaridade, transformação e integração do cotidiano são alguns 

aspectos presentes nos trabalhos construídos pelas escolas para esta Semana.    

As atividades do projeto pressupõem o compromisso ético da comunidade acadêmica na 

abordagem de problemas da sociedade contemporânea sob a perspectiva de ensino de Geografia e 

apontam à possibilidade da construção de um novo espaço de dialogo que o pensar e o fazer 

Geografia na sala de aula e suas relações com o mundo. 

Introdução 

A Semana de Geografia é um projeto criado em 2003. Idealizado pelos alunos de 

bacharelado e licenciatura em Geografia da Universidade de São Paulo (USP) tem como objetivo 

extrapolar os limites existentes entre a escola pública e a Universidade pela aproximação entre o 

ensino básico e Superior. 

Visa demonstrar a importância da formação do professor a ser desenvolvida em constante 

colaboração interinstitucional integrando o ambiente escolar e o universitário, construindo desta 

maneira aprendizagens significativa para todos os envolvidos no processo de edificação do saber. 

O grupo da Semana de Geografia, a partir de embasamentos teóricos e discussões 

propõem uma temática que relaciona os estudos praticados no meio acadêmico com os lecionados 

na esfera básica de educação do Estado de São Paulo. 

A proposta é encaminhada para todas as escolas da rede pública, que se responsabilizam 

pela criação de um projeto que será realizado juntamente com os alunos e a participação de 

monitores da Semana que auxiliará o professor no processo de desenvolvimento. Os trabalhos 

realizados são expostos no departamento de Geografia da USP durante uma semana, para os 

estudantes da licenciatura e para as outras escolas participantes. Além disso, neste mesmo período, 

ocorrem mesas de debates sobre educação e as perspectivas para o ensino de Geografia, frente ao 

tema em destaque. 



A Universidade como instituição a serviço do saber tem também, sob seus paradigmas, uma 

relação com a sociedade, a comunidade e a reflexão de sua integração com a realidade. O sentido 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Universidade de São Paulo 

corroboram nessa direção. 

Dessa forma, transcendendo-se a atuação pontual para contribuir à democratização do 

conhecimento de uma forma mais incisiva, através de práticas concretas, foi pensado e elaborado o 

projeto “I Semana de Geografia”, realizado em 2003, que deste então vem sendo sequenciado, e 

que hoje encontra-se na sua décima edição. 

O projeto está sendo amparado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de 

São Paulo. Este órgão possui como objetivo principal discutir a Universidade em sua complexidade e 

em suas variadas faces, incluindo a relação com o exterior à USP, por isso a Semana de Geografia 

busca trazer para dentro da Academia as questões enfrentadas nas escolas públicas. Acreditamos 

que um dos grandes problemas dos alunos do bacharel/licenciatura da USP é o distanciamento da 

realidade das escolas de ensino básico. 

As atividades ao longo do ano pressupõem o compromisso ético da comunidade acadêmica 

na abordagem de problemas da sociedade contemporânea sob a perspectiva do ensino de 

geografia. O projeto traz consigo apontamentos sobre a possibilidade da construção de um novo 

espaço de diálogo entre o pensar e o fazer da Geografia na sala de aula e sua relação com o 

mundo. 

As integrações/trocas das diferentes instâncias educativas, de experiências e vivências 

entre profissionais do ensino de Geografia, estudantes de graduação e pós-graduação, e da escola 

pública, são elementares na construção de parâmetros educacionais próximos às necessidades de 

compreensão que a sociedade comporta. 

Durante o desenvolver das nove edições concluídas da Semana de Geografia a organização 

do evento buscou ter o cuidado para que ocorresse o acolhimento dos alunos, professores, 

funcionário e comunidade da qual as escolas faziam parte de modo que fosse possível aos 

graduandos envolvidos aprenderem nas atividades de monitoramento dos projetos e nas 

apresentações como é a atividade do ser professor e como as relações dentro das escolas ocorrem. 



Por mais tortuoso e dificultoso que seja a realização de cada uma das edições da Semana 

de Geografia, tem sido promovidos debates e reflexões acerca da formação dos professores, 

fomentando a discussão periódica dos envolvidos no ensino de Geografia (docentes da 

Universidade, docentes do ensino básico, graduandos e demais interessados na discussão sobre 

ensino e educação). 

Promover entre os professores e pesquisadores da Universidade pública, estudantes 

universitários e professores do ensino fundamental e médio de rede pública, um espaço de 

discussão conjunta relativa ao ensino de geografia e sobre o sistema de ensino como um todo, 

contribuindo para uma unificação destes atores na estruturação de uma Geografia compromissada 

com as problemáticas da educação e com seu papel junto à sociedade. 

Pelos anos que segue de construção do diálogo universidade/escola tem-se intensificado a 

conectividade e principalmente a troca entre o conhecimento produzido na academia e nas escolas 

públicas, mesmo que o reconhecimento pelas ações desenvolvidas pela Semana de Geografia 

muitas não seja feito. 

Das diversas dificuldades de manter em andamento a Semana de Geografia, duas merecem 

destaque. A primeira é a dificuldade de romper o muro da Universidade e nos fazer ouvir dentro das 

escolas, para tanto enviarmos as cartas convites para as centenas de escolas da grande São Paulo. 

A falta de cooperação dentro do próprio departamento de Geografia é visto pelos organizadores 

como o segundo grandes elementos desafiadores que faz com que os envolvidos lutem a cada ano 

para o projeto não acabar. As discussões propostas a cada edição têm mostrando a força da 

licenciatura e sua importância, principalmente a necessidade da formação de professor ocorrer 

aproximada das salas de aula de ensino fundamental e médio. 

Um tema anual norteia o evento que possui atividades o ano inteiro. Os alunos da 

graduação são os responsáveis por concretizar o acontecimento que consta de grupo de estudo 

sobre a Geografia e a educação, apresentação das escolas de projeto, mesas de debates sobre o 

tema central e os mini cursos. 

Os monitores participantes da Semana de Geografia auxiliam os professores de cada escola 

participante durante o desenvolvimento do projeto que é trabalhado ao longo do ano. Diferentes 

abordagens, interdisciplinaridade, transformação e integração do cotidiano são alguns aspectos 



presentes nos trabalhos construídos pelas escolas para esta Semana. 

As atividades do projeto pressupõem o compromisso ético da comunidade acadêmica na 

abordagem de problemas da sociedade contemporânea sob a perspectiva de ensino de Geografia e 

apontam à possibilidade da construção de um novo espaço de diálogo que o pensar e o fazer 

Geografia na sala de aula e suas relações com o mundo. 

Para atingir a meta de propiciar a articulação entre a Universidade e as escolas públicas, a 

fim de abrir uma possibilidade para diálogos, reflexões e experiências frente às necessidades do 

ensino de Geografia hoje a Semana de Geografia foi pensada. Assim, o projeto visa à quebra de 

barreiras entre a sociedade e a universidade pública por meio de atividades que integram essas 

duas esferas, uma vez que atualmente o foco do ensino superior é a área de pesquisa e já não 

privilegia com tanta eficiência a extensão ao aproximar suas diretrizes da produção mercadológica, 

delega-se a área de ensino os papéis secundários com possibilidade de interação social, mesmo 

assim atividades são desenvolvidas tanto dentro da universidade como nas escolas visando 

estender esta comunicação para além do retorno funcional. Nesse sentido o projeto se desenvolve 

baseando-se em três principais eixos: mini cursos, escolas de projetos e mesas de debates. 

Os mini cursos visam complementar a formação de professores e oferecer maneiras 

alternativas de aplicar os conteúdos em sala de aula. Eles são oferecidos por professores do próprio 

departamento de Geografia da USP, por professores de outras instituições e por alunos da pós-

graduação ligados à pesquisa e outras atividades acadêmicas. Esses mini cursos são direcionados 

prioritariamente aos professores da rede pública, mas são bastante freqüentados também por alunos 

de graduação de diversas universidades - ponto muito positivo para a educação como um todo. 

Com a Escola de Projetos, é possível o contato direto com o que é produzido por alunos e 

professores das escolas públicas, possibilitando aos monitores um reconhecimento inicial de toda 

dinâmica decorrente neste território para ambos os envolvidos. Os projetos desenvolvidos são 

acompanhados por monitores - alunos da própria graduação da USP- que não avaliam nem 

interferem nos projetos, mas sim acompanham e auxiliam, intermediando o contado entre escola e 

universidade. Durante aproximadamente um semestre, o projeto elaborado pelo professor - com o 

tema de sua própria escolha - é aplicado em sala de aula, visando à formação ampla do aluno, além 

do conteúdo básico ás séries de nível fundamental e médio. Isso possibilita o contado com formas 

diferenciadas de aprendizagem, que estimulam o interesse do aluno em todo o processo de 

construção do projeto da pesquisa à concretização (GARCIA, 2008). 



Por fim, a mesa de debates proporciona a discussão sobre Educação e sobre o tema central 

da "Semana da Geografia" que se renova o cada ano. Há dessa forma um espaço de diálogo onde 

os componentes da mesa expõem suas ideas e experiências, contribuindo deste modo para o 

resgate da temática da Educação, sobretudo no âmbito acadêmico em que muitas vezes fica em 

segundo plano. 

Cada ano de realização do projeto tem sido uma experiência única em termos de 

aprendizagem já que como e realizado a partir das motivações e inquietações dos alunos do 

bacharelado/licenciatura há sempre uma renovação dos participante-executores e novos temas são 

postos em destaque.  

O Projeto Semana de Geografia possibilita acima de tudo o encontro, condição essencial 

para que haja a troca de experiências e o debate, enriquecendo a formação crítica profissional e 

pessoal dos que a integram. Temos necessidade de avaliar e refletir sobre o panorama da educação 

brasileira levando em conta olhares oriundos de diversas posições e concepções sobre o que nos 

cerca, assim compreendendo que as coisas trazem em si muitas outras possibilidades de existir e 

ser no espaço, além das que o nosso próprio olhar pode alcançar. 

Fica o desafio de atentar um pouco à polêmica pedagógica que fica imposta a um educador que por 

ensinar uma Ciência de vastas pretensões como a Geografia depara-se com um espaço em plena 

construção e extremamente fragmentado, como grande parte dos espaços produzidos a partir de 

uma dinâmica que ambiciona reprodução e subserviciência aos ideais de cumulação do capital. 

(ALVES, 2007). 

O espaço das práticas pedagógicas mostra-se como território das possibilidades e 

impossibilidades de transformação, seja por imposições externas, por meio de políticas doutrinárias 

do cotidiano escolar ou mesmo pelos desafios que surgem na relação subjetiva entre alunos e 

professores. A Semana de Geografia por meio da extensão realizada permite aos acadêmicos um 

aprendizado - o espaço das salas de aula por mais que já tenhamos passado por ele ainda que tem 

muito a nos ensinar. 

Entendemos que as políticas públicas para a educação no geral consideram os alunos como potes 

vazios e professores como meros reprodutores do conteúdo que devem plantar nestes mesmos 

vasos. Tratam à instituição escolar como um ínterim às imposições de uma ou outra política estatal, 

no entanto, quando tiramos os véus que encobrem a realidade e nos inserimos dentro do cotidiano 

escolar nos deparamos com seu real objetivo. Percebendo a quantidade de vida que efervesce entre 



os muros da escola onde professores lutam cotidianamente por um ensino de qualidade e condições 

dignas de trabalho, alunos buscam formas alternativas de estabelecer relações de ensino-

aprendizagem, lugar no qual cotidianamente, segue-se subvertendo a lógica dominante do 

regimento escolar, aonde a regra é punir. 

Sendo assim, neste espaço a subserviência regulamenta a cidadania, ainda residual, em um 

espaço mais propicio para o início de uma revolução cotidiana que altera toda a dinâmica social e 

intelectual dos sujeitos envolvidos fazendo com que todos, mesmo que por um único instante, 

sintam-se capazes de mudar sua própria vida, seu próprio mundo, e de todas as pessoas que dele 

compartilham. 

Essa idéia pode auxiliar na desconstrução de uma identidade de "aluno", comumente 

aplicada aos que chegam às portas do ensino público e demais instituições de vínculos 

pedagógicas; Para Benjamim (2002), adultos não levam em conta construções infanto-juvenis, 

perdendo a capacidade de transformar o residual em algo novo, qualidade contida nos mais jovens 

menos doutrinados aos dogmas sociais. 

Como sugere o pesquisador Vygotsky, (1991), o conhecimento deve ser construído na 

medida em que vivenciamos o que nos cerca é posteriormente que passamos a definir nossos 

saberes. Assim, a mediação do educador assumira papel de grande relevância como um auxiliador 

do devir e não como um impositor do conhecimento pronto. \esta postura pode posteriormente, levar 

com que as experiências sejam buscadas sobre uma formula a programada. Tornando os indivíduos 

fragilizados à intenção de reprodução de um grande espetáculo social a serviço da reprodução do 

capital. 

Devemos assim observar a construção e não apenas o construído para que a transformação 

ocorra, olhando-se tanto para o acontecido como para o que virá ocorrer. Neste contexto é que as 

práticas pedagógicas focadas no cotidiano podem auxiliar para a transcendência, para uma visão 

além das alienações a que estamos socialmente sujeitos e uma maior capacidade de intervir em 

nossa realidade concreta. 

A subjetividade, para DEBORD (1997) só pode inserir-se sob forma de realização tudo que 

não é parte de realização da vida cotidiana se junta ao espetáculo e, portanto mantém as práticas 

cotidianas alienadas e incapazes de transpor aos planos e metas traçados pelo Estado no papel de 

regulador das práticas sócias. Este ciclo mantém toda a submissão e especularização dos indivíduos 

perante suas práticas espaciais influenciando também nas práticas pedagógicas e demais práticas 



sociais onde a transmissão de um gosto pelo saber dificilmente ocorre devido à imposição da 

necessidade de formaliza entre os por parte dos educadores perante aos planos político-

pedagógicos, colaborando para a impossibilidade de afirmação da individualidade do educando e na 

indisposição que me parece que ambos possuem meios de ampliarem suas visões a cerca de 

realidades.  

As realizações cotidianas em sala de aula não apenas se contrapõem pela falta de 

confluência subjetiva entre os efetivamente envolvidos, mas submetem ambos a realizarem estas 

práticas a partir de projetos determinados perante lógicas que não necessariamente tenham um 

compromisso com esclarecimento de nossa relação e horas nos põem como dominados 

"educandos" e, na primeira oportunidade que temos de recriar esta relação dificilmente nos 

libertamos e nos posicionamos como dominadores. 

Como sugere Milton Santos (2004), o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de ações; esta colocação pode nos alertar para a não redução do estudo geográfico 

somente as formas materiais que compõe o espaço, mas destaca a importância dos processos na 

sua produção onde é importante salientarmos as ações que ai ocorre às normalizações, as leis os 

códigos, os traços sociais e culturais, bem como os embates e contradições. 

Por fim devemos aqui reconhecer que ao realizaram a singela indagação os dois pequenos 

ali presentes em posturas submissas colaboram para a desconstrução da noção de uma infância 

percebida como sujeitos sem um lugar próprio e de tempo nenhum, deslocados da possibilidade de 

realização de seus espaços e de seus tempos. Fica bem claro que não eram alunos. Tinham seus 

saberes, suas posições perante o que os cercavam. 

Conceber a infância negando seu papel de sujeito social, a existência de suas histórias e 

geografias, bem como também suas possibilidades de ação e de diálogo na produção dos espaços e 

tempos em que se inserem, colocando-os na condição de sujeitos passivos, ficando sujeitados a 

receber ações que vem de outras instâncias e reflete-se em seus cotidianos, pode acabar por levar 

nossos educandos a um afastamento da construção do espaço das práticas pedagógicas. 

A seguir fazemos uma retrospectiva do projeto desde seu inicio, abordando seus principais 

temas e acontecimentos, entre eles os projetos apresentados, mini cursos e mesas de debate. 

 

 



I Semana de Geografia – A universidade e a comunidade no ensino/aprendizado de 

geografia: outros espaços. 

A primeira Semana de Geografia realizada em 2003 buscou contemplar dois objetivos 

principais: A capacitação/formação continuada para professores da rede pública de ensino, através 

das oficinas.Nesta oportunidade, os professores participantes puderam aprender novos 

procedimentos metodológicos e 

discutir conteúdos importantes para se 

desenvolver com seus alunos em sala 

de aula; Também buscou uma maior 

aproximação das escolas públicas 

com a Universidade de São Paulo. 

Foram doze escolas públicas a se 

apresentarem no anfiteatro de 

geografia e história da Universidade 

de São Paulo, durante a Semana de 

Geografia. Nessas apresentações 

foram mostrados projetos desenvolvidos pelos professores e alunos, nas escolas participantes, o 

que possibilitou uma troca de vivências. No 

último dia do evento, em um sábado, tivemos, 

pela manha uma mesa redonda, com as 

professoras Nídia Pontuscha, Maria do Carmo 

e Helena Chamlian da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, 

expondo temas referentes à educação (foto 1) 

. O encerramento contou ainda com uma 

palestra oferecida pelo professor emérito Aziz 

Ab’Saber, que tratou de questões referentes 

ao ensino/aprendizagem de Geografia no 

ensino fundamental e médio. (Foto 2). 

 

Foto 1: Mesa de debate com as Professoras Maria do Carmo, Nadia 

Pontuschka, Sonia Castellar, Helena Chamlian – Autor desconhecido. 

Foto 2: Encerramento da I semana de Geografia com o Professor 

Aziz Ab’ Saber. Autor desconhecido. 

 



II Semana de Geografia – I Encontro de Formação e Ensino de Geografia. 

Dando continuidade ao projeto “Semana de Geografia”, procuramos ampliá-lo e amadurecê-

lo, assim, na época, foi proposto que o projeto fosse estruturado ao longo de dois anos, 

comportando duas etapas. 

Na primeira etapa, realizada no ano de 2005, propusemos a realização do “I Encontro de 

Formação e Ensino de Geografia”, onde reunimos os profissionais da educação das instituições 

envolvidas no ensino de Geografia para um 

momento de problematização, discussão e 

reflexão sobre a formação de professores e 

sobre as questões estruturais concernentes à 

educação. Nessa etapa, o público-alvo foi, 

essencialmente, composto pelos professores 

e estudantes de graduação e pós-graduação 

de Geografia (bacharelado e licenciatura). 

Não podemos esquecer que a 

formação dos professores se constitui numa 

questão central dentro do contexto mais 

amplo da educação brasileira. Por essa 

mesma razão, é objeto das atuais reformas educacionais e precisa ser contemplada no âmbito dos 

debates acadêmicos e das entidades científicas e profissionais. 

No momento em que se discute a reformulação dos cursos de licenciatura, estabelecendo 

um novo modelo de formação de professores e prevendo a criação de um novo ambiente 

institucional para o seu desenvolvimento, é de suma importância analisar as condições de formação 

dos professores, particularmente a licenciatura em Geografia, no sentido de verificar as reais 

possibilidades que estão postas para o estabelecimento de um novo modelo de formação desse 

profissional da educação. 

Nessa perspectiva, realizamos a II Semana de Geografia - “I Encontro de Formação e 

Ensino de Geografia”, entre os dias 24 e 27 de outubro de 2005, com o objetivo de estabelecer um 

espaço de reflexão e debate sobre essas questões. Além dos debates, que encaminharam a maior 

Foto 3:  Conferncia  de abertura  com o Profº Ariovaldo U. Oliveira. 

Autor desconhecido. 

 



parte das discussões, foram oferecidas oficinas voltadas a fornecer conteúdos didáticos novos na 

formação e prática dos professores da rede pública e demais participantes. 

 

III Semana de Geografia – I Encontro de Ensino de Geografia das Escolas Públicas de 

São Paulo 

Para o ano de 2006, constituindo a segunda etapa do projeto, foi encaminhada a proposta 

da III Semana de Geografia - “I Encontro de Ensino de Geografia das Escolas Públicas de São 

Paulo”. Neste ano o projeto foi focado na relação entre professores e alunos da rede pública com a 

Universidade Pública.  A atividade principal 

foi a realização conjunta entre graduandos e 

professores da rede pública de projetos 

interdisciplinares ou não (o não representa 

projetos só da disciplina de geografia) 

didáticos elaborados pelos próprios 

professores, a fim de possibilitar o 

enriquecimento mútuo e valorizar as 

experiências em Geografia, vivenciadas 

na/pela escola.  

Esta segunda etapa foi de suma 

importância para o fortalecimento de um 

espaço de troca de experiências entre os professores da rede pública e de uma aproximação maior 

destes com a Universidade e desta com os 

estudantes da rede pública de ensino (Fotos 4 e 5).  

 

 

 

 

Foto 4: Alunos passeando na FFLCH-USP. Autor desconhecido  

 

Foto 5: Apresentação do projeto elaborado por uma das 

escolas que participaram da Semana de Geografia. Autor 

desconhecido. 



IV Semana de Geografia – A Escola Pública Sob Novos Olhares e Novas Atitudes: 

Cercas e Pontes Entre a Universidade e o Ensino de Geografia 

No ano de 2007, a “IV Semana de Geografia – A Escola Pública Sob Novos Olhares e 

Novas Atitudes: Cercas e Pontes 

Entre a Universidade e o Ensino 

de Geografia” – teve como 

proposta e diretriz, buscar, discutir 

e recuperar o uso do espaço da 

escola e da comunidade, de modo 

a fortalecer o ensino público. Para 

isso fez-se essencial a articulação 

entre a Universidade e 

Comunidade. Fomentar a 

discussão sobre o ensino, entre a 

rede pública e a Universidade, 

assim como a realização de oficinas que possibilitassem novos olhares aos docentes, foram 

objetivos propostos na realização do projeto para este ano. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Foto 6: Mesa de debate. Autor desconhecido. 

Foto 7: Mesa de debate. Autor desconhecidos. 

 



V Semana de Geografia: Geografia, Escola e Comunidade: transformando o cotidiano 

escolar 

No ano de 2008, a “V Semana de 

Geografia: Geografia, Escola e 

Comunidade: transformando o cotidiano 

escolar” - teve como proposta estreitar os 

laços existentes entre a escola pública e 

a universidade, ampliando a articulação 

entre Universidade e Comunidade. Sem, 

no entanto, deixar de fomentar a 

discussão sobre o ensino. Para que isso 

fosse possível, foram selecionados e 

acompanhados projetos realizados em 

escolas da rede pública que vieram à 

universidade expor seus trabalhos. Além disso, foram realizadas oficinas direcionadas aos docentes 

e graduandos e a realização de mesas de debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Apresentação da Escola de Projeto no auditório do 

Departamento de Geografia. Autor desconhecido 

 

Foto 9: Apresentação de projeto dentro da proposta da Escola de 

Projeto no auditório do Departamento de Geografia. Autor 

desconhecido.  

 



VI Semana de Geografia – Geografia e Educação: Comunicando novas práticas e 

novas reflexões 

Em 2009, a “VI Semana de Geografia – Geografia e Educação: Comunicando novas práticas 

e novas reflexões” tratou das 

realizações e das dificuldades 

encontradas no âmbito da educação 

pública, proporcionando um diálogo 

mais aproximado entre os níveis 

fundamentais e médio da escola pública 

e a universidade pública, a fim de unir 

essas duas esferas tão distantes e que 

raramente abrem espaços para a 

comunicação. 

 

VII Semana de Geografia – Geografia e Cidadania: A escola construindo o espaço do 

cidadão 

No ano de 2010, a “VII Semana de Geografia – Geografia e Cidadania: A escola construindo 

o espaço do cidadão” tratou das diferentes concepções de cidadania existentes e qual o papel da 

escola na formação e na criação do espaço do cidadão.  

          O presente relato mostra os resultados da ”VIII Semana de Geografia: Geografia do Trabalho 

e as transformações no/do mundo contemporâneo” e uma avaliação das discussões obtidas durante 

toda a construção e desenvolvimento do 

evento, além de documentos acadêmicos 

produzidos por todos que participaram e 

desenvolveram seus trabalhos a partir 

das diversas atividades realizadas 

durante o projeto.  

 

Foto 11: Mesa de debate no auditório da Geografia. Autor 

desconhecido. 

Foto 12: Debate conduzido pelas alunas que participaram da Escola de 

Projetos. Autor desconhecido. 

 



VIII Semana de Geografia  - “ A Geografia do trabalho e as transformações no mundo 

contemporâneo”.  

2011 - o tema proposto “ A Geografia do trabalho e as transformações no mundo 

contemporâneo”,  discutiu como as transformações no mundo contemporâneo produtivas tem 

promovido crises que afetam a vida cotidiana de boa parte dos brasileiros. 

Neste sentido é de sua importância verificar como isso tem interferido no mundo escolar, 

buscando como essas questões se colocam hoje na escola pública, tanto do ponto de vista social 

como pedagógico. 

 

 

 

 

 

IX Semana  de Geografia – “ A Geografia na escola e na formação de professores: 

estado da arte, desafios e perspectivas”. 

O tema proposto no ano de 2012 “ A Geografia na escola e na formação de professores: 

estado da arte, desafios e perspectivas” discutiu como principalmente a partir da proposta curricular 

do estado de São Paulo e os PCN’s, o ensino de Geografia vem sendo trabalhado nas escolas e 

qual o papel da formação dos bacharéis e licenciados em geografia na abordagem escolar, 

lembrando que, o licenciado em geografia, como todos os formandos da FFLCH, só podem ser 

licenciados se forem bacharéis. 

Foto 13: Apresentação do trabalho desenvolvido em uma das escolas que participaram da 

Semana de Geografia em 2011. Autor desconhecido. 



 

Foto 14: Visita ao Museu de Geociência da USP. Autor 

desconhecido 

 

Foto 15: Apresentação de um dos trabalhos 

realizados nas escolas publica de São Paulo-SP. 

 

CONCLUSÃO 

A Universidade, como instituição a serviço do saber, tem também sob seus paradigmas a 

relação com a sociedade e a reflexão de sua integração com a realidade. No caso específico da 

Universidade pública, essa relação apresenta-se como um dever da instituição em trazer um retorno 

e oferecer parcerias com a sociedade em que vivemos.  

O sentido das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Universidade de 

São Paulo ao corroborarem nessa direção não podem se furtar à discussão da realidade e da prática 

de ensino na escola pública. 

 Por conta disso, os trabalhos realizados no Projeto Semana de Geografia, vinculada ao 

Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, pretendem aproximar os professores 

envolvidos e os alunos do curso de graduação à realidade da escola pública. Possibilitando  também 

uma rica troca de idéias e experiências entre os professores da rede pública, por conta dos projetos 

que os professores enviam para a Semana de Geografia e que, são apresentados no prédio de 

Geografia e História da FFLCH em outubro de cada ano, pelos alunos das escolas em que estes 

professores lecionam.  

 Em sua atuação, os monitores auxiliam o professor no que for necessário para a execução 

do projeto a ser desenvolvido juntamente com os alunos. Analisa desta forma, como se dá a 

implantação de projetos em escolas, a reação dos alunos frente a uma atividade diferenciada e 



como o professor se porta diante das dificuldades encontradas ao longo do caminho para sua 

execução.   

 A possibilidade de contato com os projetos interdisciplinares de diferentes escolas nos faz 

refletir sobre a realidade da escola pública, suas necessidades, dificuldades, avanços, riquezas e 

diferentes métodos de ensino, entre outros.  

 A discussão que pudemos realizar com professores de outras disciplinas, transcendendo o 

simples espaço da sala de aula, nos permite um entendimento mais amplo da instituição escola, 

sendo de fundamental importância para o nosso processo de formação e para o crescimento de 

todos os participantes. As discussões que ocorreram nas oficinas ministradas nesse projeto também 

foram de grande contribuição para esse crescimento. 

 Durante todas as etapas do projeto, os momentos de gestão e implantação tem nos 

permitido um crescimento pessoal e profissional decorrentes das reflexões estimuladas durante esse 

processo.  Processo este que deve ser a cada ano aprimorado e ampliado, possibilitando sempre 

uma verdadeira troca de experiências e conhecimentos, onde possamos construir juntos o contínuo 

ato de repensarmos o papel das instituições públicas de ensino, sendo elas de ensino básico ou 

superior.  

 Com o objetivo de possivelmente constituirmos uma tradição, gostaríamos de encerrar este 

artigo com um provérbio chinês, que sintetiza muito bem a idéia desse projeto através das seguintes 

frases: “se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, e, ao se 

encontrarem, eles trocam os pães, cada homem vai embora com um; porém, se dois homens vêm 

andando por uma estrada, cada um carregando uma idéia, e, ao se encontrarem, eles trocam as 

idéias, cada homem vai embora com duas. Quem sabe é esse mesmo o sentido do nosso fazer: 

repartir idéias, para todos terem pão...”. 
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