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Resumo  
 
A temática da presente reflexão é o Ensino de Geografia, tendo como foco principal as analogias 
realizadas em relação a cada período que a Geografia se transformou e se transforma e o uso das 
linguagens. Tem-se como objetivo geral desta proposta fazer uma análise acerca dos 
encaminhamentos e linguagens utilizadas para o Ensino da Geografia desde a sua sistematização, 
até a atualidade.  Realizando ainda um estudo de como as linguagens – música, vídeos, cartografia, 
entre outros - influenciam nesse processo e a relevância da mesma sobre o processo de 
entendimento dos alunos perante o mundo ao seu redor, uma vez que fazem parte do seu cotidiano. 
Posto que, entende-se que por meio destas contribuições, é possível compreender o Ensino de 
Geografia na sua atualidade, suas linguagens e a postura do professor diante delas, a fim de 
melhorar a qualidade do Ensino de Geografia.  
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Abstract  
 
Through this, it is presented as a general theme Teaching Geography, focusing mainly on the 
analogies made for each period that turned Geography and turns and the use of languages. It has the 
general objective of this proposal do an analysis of how geography was taught since its 
systematization, the resources that were used, compared to the way it teaches Geography today. 
Performing even a study of how languages - music, videos, maps, etc. - influence this process and 
the relevance of the same on the process of understanding the students to the world around them, as 
part of their daily lives. Having said that, it is understood that through these contributions, it is 
possible to understand the teaching of geography in its actuality, its language and posture of the 
teacher in front of them in order to 
 improve the quality of teaching Geography. 
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INTRODUÇÃO  
 

Sabe-se que a Ciência Geográfica passou por três momentos de destaque em seu 
desenvolvimento epistêmico – o Tradicional, o Quantitativista e o Crítico. Cada um destes com suas 
especificidades, nortearam a ciência geográfica, ao longo do seu percurso da maneira como lhes 
cabia para a época em que houve seus respectivos auges. O primeiro momento classificando e 
descrevendo o espaço geográfico. O segundo, por sua vez contando e (re) organizando o mundo em 
redes cartográficas e em sistemas matemáticos. E, o terceiro propunha acima de tudo, explicações 
para tais números e classificações apontadas em momentos anteriores. Assim, na perspectiva crítica 
buscavam-se reflexões acerca do impacto da sociedade no meio em que se vive, logo procurava-se 
compreender a produção do espaço geográfico a partir das relações que o fazem, especialmente as 
pautadas nas contradições.  

Todavia, entende-se que na contemporaneidade tais posturas epistemológicas e também 
metodológicas passaram por alterações e, coexistem de acordo com enfoque e objetivos do 
pesquisador. Sendo esta, uma realidade também pertinente ao Ensino de Geografia.  

Assim, é diante desta perspectiva que a presente reflexão busca compreender estes 
momentos e, abstrair como cada um deles influenciou o Ensino de Geografia no Brasil, logo o 
processo de ensino e aprendizagem que abarca esta ciência. Também, analisar as contribuições 
destes momentos para com as linguagens ou recursos utilizados no Ensino de Geografia. Destarte, 
pretende-se aqui compreender a relevância das linguagens de ensino em cada período da Geografia 
Escolar, com destaque para a contemporaneidade. Uma vez que, entende-se que é neste período, em 
função das atuais orientações didático-pedagógicas e da própria evolução e revolução da sociedade, 
nos meios de comunicação, logo no espaço geográfico, que estas se pluralizam.  

Deste modo, inicialmente a presente discussão traz um parecer sobre dados epistemológicos 
acerca do desenvolvimento do Ensino da Geografia, a fim de verificar o processo de construção do 
conhecimento geográfico em cada época, sua influencia no Ensino de Geografia e a importância das 
linguagens no processo de ensino-aprendizagem. Num segundo momento, o trabalho em questão 
elenca as linguagens como meio eficaz no processo de ensino-aprendizagem na contemporaneidade 
e, apresenta as contribuições de alguns autores como Kaercher (2007), Pontuschka (1999), Vieira & 
Sá (2007) e Passini (2007). Destacando os encaminhamentos que estes indicam para o uso das 
linguagens nas aulas de Geografia. 

 
 

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO EM RELAÇÃO AO ENSINO 
 
 A Geografia, mesmo já sistematizada, passou por certos ajustes de acordo com a época em 
que se encontrava. Cada nação procurou usufruir dela do modo que lhes era mais conveniente. 
Primeiramente, com o único objetivo de descrever e organizar o território. Mais adiante no tempo, 
cientistas matemáticos utilizavam a Geografia como instrumento de quantificação de humanos e 
objetos. Em tempos modernos a Geografia é utilizada como aliada nas possibilidades para ocupação 
espacial e nas compreensões destas ocupações. Todavia, uma afirmação é pertinente, ela sempre foi 
instrumento e objeto de dominação dos territórios, logo dos povos que os ocupavam.   

A ciência geográfica tem seu início na Alemanha do século XIX, auxiliando na solução de 
problemas que impediam o desenvolvimento deste Estado. Posto que, este passava por uma 
unificação de seus feudos e necessitava organizar o seu território (MORAES, 1984). Além de, 
buscar ainda uma posição privilegiada no conjunto das demais nações.  

Surge então, nesta perspectiva o naturalista Humboldt que, segundo Moraes (1984), buscava 
entender o meio via as observações, preocupado com a relação entre os elementos. Tal estudioso 
também buscava compreender o homem e a sua organização social e política, certo que este tinha 
relação profunda com o meio natural (ANDRADE, 1987). Apesar de não estar preocupado com 
princípios de uma nova Geografia, Humboldt escreve várias obras, expondo suas viagens e 
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observações, demonstrando textos de caráter eminentemente descritivo, comuns neste período e de 
grande relevância para a ciência geográfica.  

Na mesma época em que Humboldt atuava, estava também outro célebre da Geografia, Karl 
Ritter. Este diferentemente de Humboldt, era um geógrafo de gabinete. Preocupava - se, sobretudo 
com a evolução da humanidade, bem como um estudo dos lugares e a busca pela sua 
individualidade (ver MORAES 1984; ANDRADE, 1987). Procurou também realizar analogias entre 
povo e meio natural, descrevendo a sociedade (ver MORAES 1984; ANDRADE,1987). 

Enquanto Humboldt preocupava – se pouco com a sistematização da Geografia, embora sua 
contribuição tenha sido de extrema relevância, Ritter começou a lecionar em universidades e sua 
atuação como professor fora notável. De modo que, mudou a concepção de Geografia, assim como 
a inspiração para o estudo (ANDRADE, 1987).  

Neste sentido, segundo Reclus: 
 

[...] graças a ele nós sabemos que os continentes, os planaltos, os rios, os litorais 
são não dispostos ao hazard, mas em virtude de leis de movimentos, leis eternas 
que fazem gravitar os astros em torno dos astros, o continente e mares em torno de 
um eixo austral. (Apud ANDRADE, 1987, p. 52) 

  
   Assim, por meio deste trecho verifica-se que, neste momento, há uma transição na arte de 
lecionar em Geografia, pois passa-se de um modo descritivo e distante de sistematizações para um 
modo que incluía a descrição e classificação os métodos explicativos. De maneira que Ritter é 
fundamental neste processo, o mesmo também destaca-se por lecionar a outros grandes nomes da 
Geografia como Ratzel, Éliseé Reclus e Vidal de La Blache, segundo Andrade (1987).  

Ainda na Alemanha, Friedrich Ratzel destaca-se, pois contribui com reflexões geográficas 
no momento da unificação alemã. O geógrafo objetiva compreender a sociedade e o Estado, 
afirmando que a sociedade mantém relações duradouras com o solo – daí o conceito de 
determinismo, ou seja, que as condições naturais é que determinam a vida em sociedade, que o 
homem seria escravo do seu próprio espaço. (MORAES, 1984). 

Nesta época, como já fora mencionado, a Alemanha buscava unificar e ampliar seu 
território, por isso a necessidade de constituir uma ciência que o estudasse e, desse condição para 
utilizá-lo de forma estratégica. Todavia a França também tinha o mesmo interesse, o que resultou na 
guerra Franco-Prussiana, na qual o país com o melhor conhecimento sobre território venceu, no 
caso a Alemanha de Humboldt, Ritter e Ratzel (MORAES, 1984). É a partir dessa derrota que a 
França busca então melhorar seus argumentos de guerra e, segundo Moraes (1984) insere a 
disciplina de Geografia em todas as séries do ensino básico.  Tal visão acontecia para que a França 
se tornasse o centro da discussão geográfica, o que concretiza-se  com os esforços do geógrafo Paul 
Vidal de La Blache. 

De acordo com Moraes (1984) La Blache, estudou sobretudo a Geografia Humana, já 
fazendo um recorte entre Humana e Física. Focalizava a população, os instrumentos de trabalho e 
de estabelecimentos humanos. Mas, uma crítica que se tem a La Blache é que, de modo geral, 
compreensões acerca dos processos que relações sociais definem sob o espaço geográfico 
ausentavam-se de suas análises (MORAES, 1984). Entretanto, ele também fez análises sobre o 
expansionismo francês e sua busca por territórios na África e na Ásia (MORAES, 1984). Assim, a 
teoria proposta por La Blache contrapõe-se a teoria ratzaliana, pois o mesmo defendia que o homem 
poderia, sim, viver num espaço e modifica-lo para o interesse próprio.  

Os princípios defendidos pelo francês influenciam a produção geográfica, logo o Ensino de 
Geografia mundial, essencialmente no Brasil. Posto que, as universidades estavam em processo de 
formação e, estas necessitavam de professores capazes para lecionar disciplinas do curso de 
Geografia e, estes vieram da França. Para Pontuschka (1999), os pensamentos de La Blache foram a 
base para o curso de Geografia da USP, que é fundada em 1934.  

De acordo com a mesma: 
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[...] a contribuição de La Blache perante a Universidade era a observação de 
campo, indução a partir da paisagem, particularização da área enfocada (traços 
históricos e naturais), comparação entre áreas estudadas, do material levantado e 
classificação das áreas e dos gêneros de vida, em séries de tipos Genéricos, 
devendo chegar, no final, a uma tipologia (1999, p.117). 
 

Isto é, tinham se princípios fundamentais para a Geografia institucionalizada que emerge no 
país. No que tange o Ensino de Geografia estas também foram contribuições, posto que o mesmo 
foi marcado por intensas descrições e classificações. Além do uso do livro didático como recurso 
fundamental.  

Entretanto, vale destacar que, muito embora as principais influências neste primórdios da 
Geografia no Brasil seja o nome de La Blache, no campo do Ensino de Geografia não há como falar 
de influencias francesas e não falar de Éliseé Reclus. Segundo Andrade (1987), este geógrafo  
caracterizou-se  por ser um futurista em sua época, pois ainda no século XIX,  abordava em suas 
obras temas como a degradação ambiental intensificada pela expansão colonial, o crescimento 
urbano e industrial e, a relação estabelecida entre a classe dominante  e a dominada. Todavia, tais 
teorias são redescobertas e utilizadas na Geografia Crítica e, neste momento também iniciam as 
relações com o Ensino de Geografia.  

Neste sentido, Éliseé Reclus foi considerado um idealizador em relação ao Ensino de 
Geografia, pois buscava maneiras de realizá-lo que não condiziam com o tradicionalismo de sua 
época. Ele relata em seu livro “Escritos Sobre Educação e Geografia” (2011), que as crianças 
deveriam estudar ao ar livre e que não caberia à sua grande inteligência colocá-las em uma sala de 
aula e “derramar” conceitos sobre elas. (RECLUS, 2011). Dizia ainda que este processo viria aos 
poucos, mas primeiramente elas deveriam ser instigadas, em meio a natureza, a perguntar os 
porquês de cada paisagem vista, cada chuva que precipitasse (RECLUS, 2011).  

Mesmo sendo visível o desejo em transformar o processo de ensino e aprendizagem naquele 
período, não se podia negar que o tradicionalismo era enraizado, tanto a quem era ensinado, quanto 
a forma que se ensinava. Uma vez que, este era disponível apenas para pessoas com elevado poder 
aquisitivo e lecionado de maneira descritiva e classificatória. Tanto é que as idealizações de Reclus 
serão utilizadas a partir do século XX, década em que a Geografia Crítica adquire força tanto no 
papel sociopolítico, como, principalmente, no processo de construção do conhecimento escolar. 
Este processo de construção do conhecimento influiu na aprendizagem do aluno, posto que se este é 
formado por um professor tradicionalista e se não houver interesse nenhum em mudar a sua 
trajetória, também se transformará num representante tradicional, formando então um ciclo vicioso.  

Entretanto, vale destacar que a pesquisa em Ensino de Geografia no Brasil iniciou – se 
anteriormente, com Delgado de Carvalho. Este foi professor e diretor do influente Colégio Dom 
Pedro II, no Rio de Janeiro e, propôs uma revisão dos livros didáticos (PONTUSCHKA, 1999). 
Uma vez que, visava uma melhor distribuição do conteúdo dos livros didáticos, mais adequada, pois 
os professores que lecionavam Geografia neste período estavam mais preocupados em o que ensinar 
e não como ensinar (PONTUSCHKA, 1999). De modo que, Delgado de Carvalho foi o primeiro a 
se preocupar com o Ensino de Geografia.  

Outro nome relevante deste início das atividades relativas ao ensino e pesquisa no Ensino de 
Geografia no Brasil, foi Aroldo de Azevedo. Este estudioso contrapunha-se as orientações da 
Geografia Tradicional, pois incentivava os professores a realizarem interpretações do espaço e o 
que está contido nele, almejando construir esta concepção mais aprofundada com os alunos 
(PONTUSCHKA, 1999). Logo, preocupava-se em como a Geografia estava se formando, no que 
tange a interpretação dos fenômenos ocorridos. 

Contudo, embora diante de agentes relevantes neste processo de construção do Ensino da 
Geografia no Brasil, tratava-se de uma pesquisa frágil, pois o Ensino de Geografia, de modo geral, 
era realizado por profissionais liberais. Isto é, estes eram formados em outras áreas, diferentes da 
Geografia (PONTUSCHKA, 1999). Assim, mesmo havendo esta corrida para transformar o Ensino 
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de Geografia em uma prática menos maçante e decorativo e, mais reflexivo o Tradicionalismo 
estava fortemente enraizado. 

Contudo, a Geografia não ficará estacionada em apenas uma possibilidade para  analisar os 
fatos e fenômenos. Então, conforme surgiam diferentes necessidades e políticas outros 
encaminhamentos para análise espacial eram desenvolvidos. A Geografia acompanhava tais 
processos e, cada vez mais tomava parte em questões sociais e naturais que materializavam-se na 
dimensão espacial. Assim, em meados de 1950 a Geografia Quantitativa aparece num contexto no 
qual, as capitais e os países anglo-americanos estavam alcançando maior desenvolvimento e, o 
Estado precisava registrar esses números para ter controle sobre a população (MORAES, 1984).  

De maneira que, utilizou - se de fórmulas e modelos quantitativos para “descrever” o 
mundo. Esse paradigma não teve grande influência no ensino, pois trazia para a escola livros 
empobrecidos de conteúdos e que não abrangiam a realidade vivida pelo aluno além de serem muito 
científicos e de difícil entendimento, para o aluno e também para o professor que muitas vezes não 
era capacitado para esses tipos de análises.  

Diante desse contexto, o mundo avançava juntamente com as injustiças de um sistema 
capitalista e suas desordens. Segundo Moraes (1984), grandes nomes da Geografia como David 
Harvey e William Bunge aprofundam seus estudos. Ambos voltados para o capital vinculado à 
organização espacial e dominação de classes, procuram por meio de um princípio marxista a 
solução para problemas sócio-políticos e ambientais (MORAES, 1984). Problemas estes que serão 
discutidos pela Geografia sob um olhar crítico. 

No âmbito educacional alterações também ocorrem a partir deste período, há uma busca por 
outros paradigmas neste campo do conhecimento. Alterações, especialmente que enfoquem os 
alunos como sujeitos no processo de aprendizagem. Neste sentido, há também no Ensino de 
Geografia uma busca por um novo paradigma que contrapusesse a Geografia Tradicional e, a fraca 
influência da Geografia Teorética que era alvo de estudos dos centros Universitários. Passou - se a 
realizar pesquisas na área de ensino visando a criticidade e a preocupação com o meio em que os 
alunos estavam inseridos, logo como o professor construiria esse conhecimento junto com os 
mesmos. 

Segundo Pontuschka (1999), diante deste contexto a Associação dos Geógrafos Brasileiros 
(AGB) juntamente com os professores dos grandes centros acadêmicos estaduais e federais, 
procuraram melhorar a pesquisa em ensino e a produção de materiais didáticos de melhor 
qualidade. Tal conjectura ofereceu cursos de capacitação para os professores da rede básica.  

Entretanto, essa nova realidade se aproxima das escolas a partir de 1990 e traz consigo 
formas de aprendizados diferentes, como as linguagens. Esta vinda tardia das novas abordagens do 
Ensino de Geografia entrou em conflito com os conhecimentos que o professor já havia adquirido, 
despertando a atenção de poucos, pois alguns já estavam acomodados.  

Tal discussão traz para o debate novos procedimentos metodológicos que destacam outros 
encaminhamentos que seguem para além do tradicional, que utilizava-se, sobretudo de livros 
didáticos, giz e quadro negro. Mas, traziam como principal ação em sala o uso de linguagens, dentre 
elas a música, vídeos e principalmente a cartográfica.  

Entende-se que, estas tinham e têm o papel de construir uma ligação entre o conteúdo 
explanado e a realidade do aluno, visando sempre uma dinâmica como ponte de atuação sobre esses 
dois contextos. Destarte, o professor por meio destes instrumentos seria um mediador e 
desenvolveria o desejo do aluno em aprender. 

 
LINGUAGENS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO 

 
Todavia, mesmo tendo passado o auge do tradicionalismo, ainda resta, especialmente, nos 

encaminhamentos metodológicos do Ensino de Geografia, vários vestígios deste momento. Após ter 
formado uma gama de professores tradicionalistas, é visível que tal característica está enraizada no 
processo de ensino-aprendizagem. De modo que, estes contribuem para a formação de alunos 
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incapazes de olhar ao redor e enxergar o dinamismo do espaço em que está inserido e, fenômenos 
de níveis globais que tem relação com sua comunidade.   

Contrapondo a esta conjectura, na contemporaneidade, busca-se a formação de alunos 
críticos e professores engajados na melhora do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. 
Na busca deste objetivo tem-se uma discussão relevante acerca da melhor maneira de construir 
conhecimentos do professor, concomitantemente, ao aluno e a importância que as linguagens – 
cartografia, música e vídeo – têm sobre este processo. Posto que, o processo de construção de 
conhecimentos via linguagens tem o objetivo de dinamizar a aula e trazer para a sala o cotidiano do 
aluno como forma de melhorar o entendimento do mesmo sobre o conteúdo estudado. 

Vale destacar que, elementos como os conhecimentos sobre a realidade do aluno e o 
domínio do conteúdo, são fundamentais e anteriores as escolhas e uso das linguagens. Além disso, 
se faz necessário também que os professores conheçam os conceitos e as formas de serem aplicadas 
as linguagens. 

Esse método diferenciado, segundo Vieira & Sá (2007, p. 102):  
 

[...] tem a participação do aluno como sujeito na construção partilhada do 
conhecimento, pode ser bastante produtiva porque o aluno está motivado a buscar 
informações e comprometidos com as análises para comprovar seus argumentos. 

 
Levando assim a uma aprendizagem eficaz e, trazendo para os alunos possibilidades para a 

construção de conhecimentos inovadores e mais atraentes. Haja vista que, o principal objetivo da 
linguagem é introduzir na sala de aula um debate que esteja ligado ao cotidiano do aluno, que faça 
parte da sua vivência. Logo, fugindo um pouco da mesmice do livro didático. Outro aspecto da 
linguagem, essencial no processo de ensino-aprendizagem, é a necessidade de uma demonstração de 
afeto para cativá-los. Posto que, muitos alunos sofrem de carência afetiva, do não estimulo familiar 
às práticas escolares, dentre outras problemáticas que impactam no processo.  

Neste sentido, o termo “linguagem” é adotado nesta reflexão, na intenção de substituir o 
termo mecânico – instrumento e recurso – a fim de, estabelecer um elo de carinho e respeito para 
com o aluno. Posto que, o caráter da linguagem é construir uma ponte entre o conteúdo e a sua 
realidade, o que traz juntamente com os problemas que as envolve, a preocupação vinda do 
professor em tentar resolvê-los, isso certamente tem resultado na hora da atenção e disciplina em 
sala de aula. 

Deste modo, para a presente discussão buscou-se destacar tais linguagens: cartografia, 
música e filmes, pois entende-se que essas fazem parte do cotidiano do aluno e por isso podem ter 
uma ação maior sobre eles, em relação à atenção e disciplina na realização da atividade. 

 A cartografia aparece como a primeira linguagem elencada, pois sua presença no Ensino de 
Geografia auxilia na preparação de um aluno analista e reflexivo quanto ao meio em que vive e 
também em relação às escalas superiores, como a regional e a global.  

 Assim, é fundamental que o professor instigue o aluno a analisar o mapa e encontrar neste, 
respostas para perguntas do tipo: “Por que no meu país não acontece terremoto?” ou “Por que a 
minha cidade se formou nesta região?” juntamente com os conteúdos explanados pelo professor. 
Isto é, se faz interessante que o professor não acredite que o aluno, durante sua explicação, estará 
visualizando tudo em sua mente e em seus devidos lugares. 

Para que isso não aconteça é necessário o uso do mapa ou globo em toda e qualquer 
explicação que o professor possa realizar, desde a introdução do conteúdo até a explicação de um 
simples fenômeno, a fim de que o aluno se situe no globo. Todavia, entende-se que o desejo de 
qualquer professor é poder fazer uso de um laboratório para proferir suas aulas, contendo variados 
mapas, globos e alguns aparelhos como termômetros, pluviômetros e lupas.  A fim de transformar 
sua aula em um prazeroso e instigante lugar para estar, no que diz respeito a aprendizagem. 

 Entretanto, esta muitas vezes não é realidade encontrada pelo professor de Geografia, 
todavia os mapas e globos costumam ser instrumentos comuns nas escolas. De maneira que, há a 
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necessidade de usá-los, inclusive na elaboração de atividades práticas e não apenas nas aulas 
expositivas, como ilustração.  

Nesta perspectiva, Passini (2007, p. 152) diz que: 
 

[...] é responsabilidade do professor criar contingências didáticas desafiadoras para 
seus alunos desvendarem os objetos de conhecimento, passando de simples 
identificação para análise e interpretação. 

 
Embora os mapas sejam os instrumentos mais lembrados para o Ensino de Geografia, não 

são os únicos. Existem outras linguagens, que podem ser utilizadas, como os vídeos. Posto que, 
estes em geral, filmes, documentários, desenhos, são excelentes fixadores de conteúdos, se 
utilizados de maneira correta.  

A interpretação e análise do vídeo fazem com que o aluno construa seus próprios conceitos a 
partir daquilo que ele mesmo registrou. É interessante que o professor seja um mediador entre o 
aluno e o vídeo, que ele contribua com pontos que esclareçam o entendimento dos alunos e para que 
isso aconteça, exponha estes no início da aula e também com aquilo que o professor deseja que se 
retire do vídeo, para haver uma possível avaliação. 

Faz-se relevante ressaltar que o professor se utilize de métodos que chamem a atenção do 
aluno e que estejam presentes em seu cotidiano. Assim como o vídeo, a música também faz parte da 
realidade do aluno e pode ser explorada de modo instigante para uma melhor aprendizagem e 
fixação do conteúdo. 

Sob o olhar de Vieira & Sá (2007), a música é uma linguagem interativa e pode servir como 
complemento das atividades realizadas. O aluno, a partir da explanação do conteúdo, pode procurar 
a música que melhor se encaixa a ele e fazer uma análise referente aos pontos estudados. Outro 
método é unir música e mapa, com a intenção de que a cada conceito dito pela música deva ser 
buscada no mapa. 
 Para indicar possibilidades para práticas com tais linguagens, exemplificam-se estas a seguir 
um trabalho com os alunos do 6º ano, abrangendo um conteúdo referente à localização espacial 
numa sequência de três Planos:  
 

•  Num primeiro momento fez-se um plano abrangendo o conteúdo da Orientação Espacial 
pelo Sol, com o objetivo de reconhecer o meio de orientação, o Sol e sua importância. 
Tendo como procedimento metodológico a introdução de noções básicas de direita e 
esquerda, frente e trás. Bem como, a utilização de pontos de referências na sala, como lixo, 
quadro-negro e porta, para instigar o aluno a pensar e raciocinar de acordo com tais pontos. 
Avaliando-os de acordo com a participação dos alunos nas atividades propostas.  

• O segundo plano envolve trabalhos com orientação pelo Sol ao ar livre. Tal atividade tem o 
objetivo de compreender o espaço em que o aluno está inserido e se localizar através dos 
pontos de orientação. O ponto alto desta atividade é instigar os alunos com conceitos breves 
sobre o Sol e, com a ajuda de uma rosa dos ventos fazê-los exercitarem a memória quanto 
às direções que a rosa está apontando. Uma vez que, esta atividade é proposta para um 
ambiente ao ar livre.  

• O terceiro momento desta sequência enfatiza os movimentos de rotação e translação, com o 
objetivo de entender tais movimentos e identificar os planetas. Esta fase é crucial, pois com 
uma maquete do sistema solar, o professor munido de uma lanterna representando o Sol, 
faz suas explicações. É bastante pertinente nesta hora a posição em que os alunos estão 
dispostos, sendo muito importante estarem em círculo e o professor juntamente com a 
maquete, no centro.  
 

Outra atividade que utiliza-se das linguagens, neste caso a música, foi desenvolvida com 
alunos do 9º ano, para o debate da temática de Globalização e Consumo. Utilizou-se aqui uma 
composição da cantora Pitty “Admirável chip novo”, para introduzir a aula acerca da temática de 
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globalização. Nesta atividade os alunos são instigados a pensar qual a relação da matéria com a 
música apresentada e também se há em sua vivência cotidiana vestígios desta musica.   
 É importante ressaltar a dinamicidade destas atividades, posto que todas enfatizam a 
interação do aluno com o professor, pregando o principal objetivo da orientação da Geografia 
Crítica para o Ensino de Geografia, que segundo Vesentini (2004) é “entendida como uma leitura 
do real – isto é, do espaço geográfico – que não omite as suas tensões e contradições.” 

Neste contexto, observa-se portanto, que o ponto principal de cada linguagem é além da 
inserção da dinâmica em sala, o processo de instigar o aluno a retirar, analisar e fazer analogias do 
conteúdo estudado com a sua realidade, por meio das linguagens. Contudo, vale destacar que tão 
importante quanto a linguagem é o conhecimento que o professor tem do espaço geográfico e acima 
de tudo da realidade do aluno (PONTHUSCHKA, 1999). Assim, o domínio de conteúdo e a 
vontade de construí-lo é de suma importância para despertar no educando o desejo pelo 
aprendizado. 
 Assim, com este artigo busca-se a atenção dos professores da rede básica já formados ou em 
formação, a fim de que com tais práticas aperfeiçoem a forma de ensinar e aprender, visando 
sempre reconhecer o espaço a partir de olhares diferentes. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 A ciência geográfica teve sua evolução visível, avançando em seu desenvolvimento 
conforme as necessidades encontradas. No Ensino de Geografia almejava-se o mesmo, que o 
pensamento deixasse de ser tradicionalista e, voltasse para um olhar crítico acerca das ações da 
sociedade sobre o meio em que esta está inserida.  Todavia, houve uma radicalização forte deste 
momento tradicionalista no Ensino de Geografia no Brasil, uma vez que este formou e ainda forma 
professores tradicionais, focados em seus livros didáticos e determinados a vencer os conteúdos 
neles contido.  

Nesta perspectiva, o presente artigo refletiu sobre como as linguagens são importantes no 
processo de ensino-aprendizagem, trazendo para a sala de aula dinamismo e, principalmente a 
ênfase no cotidiano do aluno. 
 Embora a utilização destas linguagens ainda não seja frequente, existem estudos que se 
preocupam-se em orientar o professor e melhor capacitá-lo para que possa construir um aluno 
reflexivo e ativo em seu modo de pensar o espaço ao seu redor. 

Neste sentido, existe um ditado popular que diz “comece a mudar você mesmo e então você 
mudará o mundo”, que traduz um dos objetivos da prática docente – a autonomia. Sendo, nesta 
perspectiva que o professor pode pensar ao construir conhecimentos juntamente aos seus alunos, ao 
usar das linguagens para que ele possa perceber que sua realidade muitas vezes também é a 
realidade de outras pessoas, ao instigá-lo a pensar e refletir sobre o que acontece ao seu redor. 

Deste modo,  se o professor conseguir despertar este desejo de reflexão e ação em alguns de 
seus alunos é certo que pelo menos o seu bairro, o lugar onde ele vive, vai ser transformado. 
Destarte, entende-se que este professor pode auxiliar diretamente na alteração, na libertação desta 
sociedade.   
 
 
Referências  
 
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia, uma ciência da sociedade: uma introdução a análise 
do pensamento geográfico. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
MORAES, Antônio Carlos Robert. Geografia: Uma pequena história crítica. 3ª ed. São Paulo: 
Hucitec, 1984. 
 



9 
 
PASSINI, E. Y. Alfabetização cartográfica. In. PASSINI, E. Y. (Org) Práticas de Ensino de 
Geografia e estágio supervisionado. Contexto, 2007, p.141-155 
 
PONTUSCHKA, Nídia N. A geografia: pesquisa e ensino. In. CARLOS, A.F.A. (Org) Novos 
Caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 1999, p.111-142. 
 
RECLUS, Elisée. O Ensino de Geografia. In: RECLUS, Elisée; KROPOTKIN, Piotr. Escritos 
sobre Educação e Geografia. Tradução de SILVA, R. R. São Paulo: Biblioteca Anarquista Terra 
Livre, 2011. Tradução de: In the Time of Harmony: The Golden Age Is Not in the Past, It Is in the 
Future. 
 
VESENTINI J. W. (Org.) O ensino da Geografia no século XXI. Campinas: Papirus, 2004. 
 
VIEIRA, C. E.; SÁ, M. G. Recursos didáticos: do quadro-negro ao projetor, o que muda? In. 
PASSINI, E. Y. (Org) Práticas de Ensino de Geografia e estágio supervisionado. Contexto, 
2007, p.101-115. 
 
 
 
 
 
  
 


