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RESUMO 
 
Este artigo trata da proposta de dissertação de mestrado em Geografia do Programa de Pós-
Graduação em Geografia (PPGGEO) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que tem 
como tema o trabalho do professor de Geografia e como enfoque as percepções de professores 
quanto às mudanças na própria ciência e na Geografia Escolar, bem como as perspectivas nesta 
área. O objetivo da futura dissertação é traçar alguns aspectos em transformação no cenário 
educacional e, em específico, na área da Geografia nos últimos anos a fim de perceber como se 
manifestaram as correntes do pensamento geográfico tradicional, quantitativo e crítico no ensino 
básico. Além disso, espera-se verificar se realmente se ensina uma Geografia Tradicional, como é o 
entendimento do senso comum, e, em caso afirmativo, o motivo pelo qual essa disciplina é ensinada 
desse modo. Por hora, apresenta-se neste trabalho uma pesquisa bibliográfica acerca das 
transformações no pensamento geográfico na Geografia Escolar. Para compreender as perspectivas 
nessa área, ainda serão realizadas entrevistas com os professores de Geografia da rede municipal da 
cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Os questionamentos abordarão as motivações 
iniciais desses professores e suas percepções sobre as transformações na Geografia, a necessidade 
de novos métodos de ensino e as condições de trabalho – infraestrutura, formação continuada, carga 
horária, dentre outros aspectos. Por enquanto, compreende-se que o espaço geográfico atual, 
mundializado pelo capitalismo, tornou-se complexo e que as metodologias propostas pela Geografia 
Tradicional não são mais viáveis para apreender essa complexidade nem tampouco para apreender 
as diferentes realidades na Geografia Escolar, pois o método tradicional se torna desconexo das 
experiências vividas pelos alunos. Também a Geografia Quantitativa não dá conta de abranger 
distintos contextos e relações sociais, os quais precisam ser entendidos para a compreensão das 
mudanças na ciência como um todo, do estabelecimento da Geografia como ciência e, mais 
recentemente, do reconhecimento dessa disciplina como ciência social. É preciso, então, 
compreender a realidade brasileira, que fez com que o pensamento da Geografia Crítica chegasse 
relativamente tarde nas discussões geográficas, momento a partir do qual se vem intentado, cada 
vez mais, levar para o ensino básico essa corrente do pensamento geográfico. 
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LAS CADENAS GEOGRÁFICAS EN LA ESCUELA BRASILEÑA: PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS 

 
RESUMEN 
 
Este artículo trata de la propuesta de disertación de maestría en Geografía en el Programa de 
Posgrado Geografía (PPGGEO) de la Universidade Federal de Santa María (UFSM), cuyo tema es 
el trabajo de los profesores de Geografía y enfocan como las percepciones de los docentes como a 
los cambios en la propia ciencia y geografía escolar, y las perspectivas en esta área. El objetivo del 
trabajo futuro es delinear algunos aspectos de la transformación en el entorno educativo y, 
específicamente en el área de Geografía en los últimos años con el fin de entender cómo 
expresamos las cadenas del pensamiento tradicional geográfica, cuantitativa y crítico en la 
educación básica. Además, asegúrese de que se espera una enseña Geografía tradicional, como es la 
comprensión del sentido común, y si es así, ¿por qué esta disciplina se enseña de esa manera. Por 
ahora, este trabajo presenta una literatura sobre los cambios en el pensamiento geográfico en 
Geografía School. Para entender las perspectivas en esta área, también será entrevistas con el 
profesor de Geografía de la red municipal de la ciudad de Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Las preguntas abordan las motivaciones iniciales de estos maestros y sus percepciones acerca de los 
cambios en la geografía, la necesidad de nuevos métodos de enseñanza y las condiciones de trabajo 
- la infraestructura, la educación continua, la carga de trabajo, entre otros aspectos. Por ahora, se 
entiende que la actual área geográfica, globalizado por el capitalismo, se ha vuelto compleja y que 
las metodologías propuestas por la Geografía tradicional ya no son viables para comprender esta 
complejidad ni entender las diferentes realidades de la geografía escolar, ya que el método 
tradicional se desconecta de las experiencias de los estudiantes. También Cuantitativa Geografía no 
tiene en cuenta para cubrir los diferentes contextos y relaciones sociales, que necesitan ser 
entendidos para comprender los cambios en la ciencia en su conjunto, la creación de la geografía 
como una ciencia y, más recientemente, el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia 
social. Por tanto, debemos entender la realidad brasileña, lo que hizo que el pensamiento de 
Geografía Crítica llegó relativamente tarde en las discusiones geográficas, tiempo desde el cual 
viene traído cada vez conducir a la educación básica de que la cadena del pensamiento geográfico. 
 
Palabras clave: Enseñanza de la Geografía; corrientes del pensamiento geográfico; Geografía 
School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho traz bravemente uma pesquisa bibliográfica a respeito da Geografia Escolar no 
Brasil, sua gênese, transformação e perspectiva. O objetivo é traçar alguns aspectos em 
transformação no cenário educacional e em específico na Geografia nos últimos anos, para assim 
perceber como manifestaram-se as correntes do pensamento geográfico tradicional, quantitativa e 
crítica(s) no ensino básico. Isto é, apresentar as diversas formas que se apresentou o ensino de 
geografia ao longo do tempo em contextos históricos diversos e sua relação com as correntes de 
pensamento geográfico. Também, alguns autores que tratam da temática, considerando-se 
relativamente poucos os que se dedicam exclusivamente ao tema do ensino de geografia nas 
academias. 
 Este é parte do entendimento proposto através do desenvolvimento da dissertação de 
mestrado em Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 
Santa Maria – PPGGEO/UFSM, que tem por tema o trabalho do professor de Geografia e, por 
enfoque, as percepções de professores quanto às mudanças na própria ciência e perspectivas para a 
Geografia Escolar. Além de verificar se realmente se ensina uma geografia tradicional ou porquê se 
ensina assim, para desconstrução da noção de qualificar todo “mau” ensino como tradicional.  

Esse é um dos temas centrais que se trabalha na dissertação em construção, além da 
Geografia do Trabalho, pensando as condições de trabalho do professores para a aplicabilidade das 
discussões teóricas a respeito do ensino. Para isso, contar-se-á com a colaboração de professores da 
rede municipal de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil) com o seu entendimento das 
transformações na Geografia e seu ensino, as diferentes correntes, se realmente ensinam uma 
geografia tradicional, o porquê de adotarem determinadas práticas e concepções, bem como a 
possibilidade de um ensino crítico. Se há ainda um ensino tradicional, quais são as razões para sua 
reprodução, se os professores estão satisfeitos dessa forma ou quais os entraves para o ensino da 
geografia crítica. 
 Deste modo, é fundamental o conhecimento da trajetória da Geografia Escolar e as 
diferentes concepções que a abrangem. Sendo assim, o texto foi organizado coerente às concepções 
adotadas na dissertação, trata-se da gênese da geografia escolar no Brasil, as transformações e o 
surgimento de novas formas de pensamento e a perspectiva, o que se quer para o ensino de 
geografia na atualidade. Considera-se importante o entendimento de contextos históricos, das 
mudanças na ciência como um todo, no estabelecimento da Geografia como ciência e, mais 
recentemente, reconhecimento como ciência social. É preciso compreender a realidade brasileira, 
que fez com que o pensamento crítico chegasse relativamente tarde nas discussões geográficas. 
Vêm-se intentado desde então levar para o ensino básico a Geografia Crítica, como um processo de 
construção e não imposição externa e puramente utópica, mas bem calcada na realidade dos 
profissionais da educação. 
 
GEOGRAFIA ESCOLAR NO BRASIL 
 

A gênese da Geografia Escolar vêm aqui tratada em uma perspectiva eurocêntrica, tendo em 
vista que o ensino de Geografia no Brasil é resultante do colonialismo europeu, ressaltando-se a 
influência da Geografia Escolar alemã e francesa. Anterior a essas duas influências, como 
verificado na dissertação de mestrado de Rodrigo Pessoa (2007), tem-se a origem do ensino de 
geografia com os Jesuítas no século XVI, responsáveis pela introdução da educação escolar em 
terras brasileiras. Transferiram ao país um sistema educacional moldado tipicamente nos padrões 
europeus, sendo que o papel destinado ao ensino de geografia nesse período era o de apenas 
oferecer uma cultura geral aos alunos.  

Durante os mais de duzentos anos de monopólio da educação jesuítica o ensino dos 
conhecimentos geográficos era secundarizado. Embora de grande interesse ao Estado, eram até 



então pouco propagados nas salas de aulas. Foi somente no século XIX que o ensino de geografia 
adquiriu maior importância na educação formal existente no Brasil com a criação do Imperial 
Colégio de Pedro II em 1837, localizado no Rio de Janeiro, sede da antiga Corte do Império. 
(PESSOA, 2007, p. 33) 

Isso tudo motivado especialmente com os reflexos da introdução da geografia como 
disciplina obrigatória nos currículos escolares na Alemanha, com o objetivo de inculcar nos 
indivíduos uma ideologia nacionalista e patriótica através do ideário natural e eterno da formação 
do Estado-Nação ou país. (SOARES JÚNIOR, s. d., p. 1). Alguns anos antes, esse mesmo país 
havia consumado sua unificação territorial e a existência da Geografia na educação teria importante 
papel na consolidação da identidade espacial alemã, uma exigência para qualquer Estado Nacional 
recém-criado, naturalmente sendo também almejado pelo Brasil. (RIBEIRO, 2011, p. 822). 

Portanto, a Geografia dos professores, ensinada no ensino primário e secundário, teve seu 
primeiro impulso durante a popularização da escolarização alemã. Apesar de a primeira cátedra 
universitária de Geografia (na Alemanha) ter sido criada em 1820, em Berlim, apenas entre 1860 e 
1870 as demais universidades do país passaram a contar com tais cátedras, visando a estimular a 
formação de professores primários e secundários. Diferente do caso alemão, na França, a primeira 
cátedra em Geografia data de 1809. Contudo, nesse país a formação de professores para as escolas 
primárias e secundárias se efetiva, mais amplamente, apenas nas últimas décadas do século XIX, 
quando se deu a reforma do ensino resultante da derrota na guerra franco-prussiana (1870). 

Com essas motivações, no Brasil merecem atenção especial os compêndios de Geografia 
utilizados nas escolas brasileiras ao longo do século XIX, pois eram importados da França, de tal 
modo que seguidas gerações de estudantes foram ensinadas por meio do “Manuel de Baccalaureat” 
e do “Atlas Delamanche”. Mais do que isso, quando se iniciou a produção de compêndios nacionais 
era perceptível a tentativa de aproximar-se o máximo possível das obras de referências francesas. 
(RIBEIRO, 2011, p. 823). 

Não sendo a academia a maior e mais importante produtora de conhecimento geográfico, 
uma vez que as universidades estavam se instituindo, essa função era exercida, provavelmente, 
pelas sociedades geográficas até a segunda metade do século XIX. Foram essas associações que, de 
certa forma, contribuíram com a gama de informações que abastecia as escolas. Nestas 
predominavam a geografia descritiva e a geografia matemática, herança da Antiguidade clássica de 
Estrabão e Ptolomeu, respectivamente. (SANTOS, 2010, p. 4). Embora Não houvesse formação 
acadêmica especialmente dirigida à Geografia, membros das ciências afins – naturais e sociais – se 
aglutinavam numa Sociedade de Geografia, fundada em 1883. (MONTEIRO, 2002, p. 5). 

 Para o início do século XX vê-se predominante no Brasil o ensino da Geografia descritiva, 
cujo conteúdo privilegia a memorização de informações por parte do aluno. Nesse período inexiste 
no país a preocupação em formar profissionais para atuarem em áreas especializadas. Lecionam 
Geografia e demais disciplinas: advogados, engenheiros, médicos, seminaristas, entre outros. 
(SOARES JUNIOR, s. d, p. 2). Se repete o que ocorreu em vários países do mundo, ou seja, a 
Geografia surge primeiramente no ensino secundário para apenas depois fazer parte do meio 
acadêmico, institucionalizando-se. Todavia, no caso brasileiro esse intervalo compreendeu quase 
um século de ensino de Geografia sem docentes ou livros didáticos escritos por profissionais com 
formação geográfica. (RIBEIRO, 2011, p. 825). 

Com intensões semelhantes da instituição da geografia escolar na Alemanha, a sua gênese 
no Brasil, corrente tradicional, tinha o escopo de difundir uma ideologia patriótica e nacionalista: 
 

Inculcar a ideia de que a forma Estado-nação é natural e eterna; apagar da memória coletiva 
as formas anteriores de organização espacial da(s) sociedade(s), tais como as Cidades-estado, 
os feudos, etc.; enaltecer o ‘nosso’ Estado-nação (ou ‘país’, termo mais ligado ao território e 
menos à história), destacando sua potencialidade, sua originalidade, o ‘futuro’ que o espera. 
(VESENTINI, 2010, p. 32). 

 
 Isso resultou em um dos principais aspectos que se levanta desta linha de pensamento na 
geografia escolar: a ausência de reflexão. Nas palavras de Rivera (2010, p. 299), neste caso 



“enseñar geografía significa reproducir y acumular nociones y conceptos en la memoria de los 
educandos, a la vez que facilitar la posibilidad de verificar los conocimientos retenidos en la 
memoria.”. De forma a contribuir a um Estado de classes, “o discurso sobre os lugares (internos e 
externos a um Estado-nação) conduz a uma total despolitização, de maneira a não se questionar a 
expansão (latu sensu) do Estado capitalista.” (VLACH, 2010, p. 43). 
 Como afirmam Costa e Rocha (2010, p. 33), o que interessava no debate era a ação 
transformadora do homem, porém, foram deixadas de lado as relações sociais constituídas 
historicamente e seus efeitos políticos e econômicos sobre o meio. Até mesmo hoje, motivo para 
inúmeros debates, se podem perceber algumas marcas deste pensamento geográfico, como 
evidenciado por Rivera (2010, p. 295): 
 

Distinto es el mundo escolar donde el conocimiento que facilita la escuela está previamente 
estructurado en los programas, se circunscribe al aula de clase y se explica con prácticas 
pedagógicas y didácticas de acento tradicional. Por tanto, La escuela educa a los 
estudiantes en su trabajo escolar cotidiano, con el desarrollo de una actividad meramente 
informativa, sustentada en una geografía enciclopedista, descriptiva, determinista y 
naturalista y la memorización como revelación de aprendizaje. 

 
É a partir dos anos 30 que o ensino de Geografia começa a assumir uma postura científica 

quando são fundadas as primeiras Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (Universidade de São 
Paulo - 1934, Universidade do Distrito Federal atual Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
1935), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 1937) e a AGB (Associação dos 
Geógrafos Brasileiros – 1934). (SOARES JÚNIOR, s. d, p. 2). Para Monteiro (2002, p. 2), esses 
foram os três vetores fundamentais para a “evolução” da geografia no Brasil, o vértice acadêmico, o 
institucional público e o vértice profissional. 

Essa ausência de reflexão e criticidade não foi exclusividade da Geografia Tradicional. 
Edificada sobre o neopositivismo, questionando o positivismo clássico e no historicismo, tem-se o 
surgimento da Nova Geografia (ou quantitativa, geografia teorética, geografia moderna, geografia 
pragmática). No governo ditatorial de Getúlio Vargas (1930-1945) foi dada de fato uma estrutura 
orgânica ao ensino secundário, estrutura essa tornada obrigatória em todo o território nacional, e 
através da qual a geografia escolar foi transformada em uma das mais importantes disciplinas 
escolares, devido ao papel que lhe foi destinado pelos detentores do poder de Estado. A burocracia 
tentacular da ditadura para gerir o território mobiliza o conhecimento geográfico, cartográfico e 
estatístico na criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1937. (MONTEIRO, 
2002, p. 9). 

No Brasil, “o IBGE foi pioneiro na produção de artigos de caráter geográficos em que se 
verifica o uso de métodos matemáticos.” (PONTUSCHKA et al, 2009, p. 52). O referido instituto 
faz uma publicação em 1939 trazendo o que consideram “revolução” quantitativa. Apresenta o uso 
de métodos quantitativos para o entendimento de fenômenos geográficos, sejam quantitativos ou 
qualitativos, com técnicas matemático-físico-estatísticas para dar “contribuições mais substantivas 
aos processos de planejamento do desenvolvimento econômico.” (GALVÃO; FAISSOL, 1939, p. 
5). 
 Como afirma Oliveira (2010, p. 26), a crítica que esta corrente faz à Geografia Tradicional 
se refere ao uso de conceitos superados pelo próprio desenvolvimento do capitalismo (julgados 
impróprios para a compreensão da etapa monopolista deste modo de produção) e, também, à 
utilização de um instrumental metodológico tecnicista que revolucionou os métodos empiristas e 
experimentais anteriores que, “na maioria dos casos do Brasil, ficaram mais ‘empolgados’ com a 
‘máquina do século’, o computador, do que com o conhecimento produzido.” (OLIVEIRA, 2010, p. 
26). Esse método não apareceu de forma tão expressiva na Geografia escolar quanto o anterior, pois 
“não foi construído para a escola e sim para grandes empresas (públicas ou particulares), para os 
planos de reordenação espacial visando a reprodução do capital.” (VESENTINI, 2010, p. 36).  

No entanto, é notável no empobrecimento dos livros didáticos, explicado pela imposição da 
censura militar sobre publicações, autores e editoras, como menciona Pontuschka (et al, 2009, p. 



53). Assim, se expressa no ensino de geografia através de políticas educacionais e materiais 
didáticos divulgados, especialmente na década de 70 sob regime militar.  Apresentaram-se livros 
com saberes geográficos extremamente empobrecidos em conteúdo, desvinculados da realidade 
brasileira e, como se não bastasse, descaracterizados pela proposta dos Estudos Sociais.  
 Enquanto isso, nesse mesmo período histórico, surgia a Geografia Crítica, que se 
manifestaria mais fortemente na década de 90 no Brasil. Essa corrente aparece questionando o uso e 
abuso de técnicas e modelos típicos das ciências naturais que, segundo Costa e Rocha (2010, p. 36), 
não davam respostas a todas as questões e inquietações impostas às ciências sociais. Ainda assim, 
admite-se que a quantificação teve como méritos o enriquecimento da geografia com o uso de 
modelos matemáticos-estatísticos, inserção dos computadores na análise e a busca de 
aprimoramento metodológico.  
 De acordo com Vesentini (2010, p. 36) a corrente crítica trata-se de uma geografia que 
concebe o espaço geográfico como espaço social, construído, pleno de lutas e conflitos sociais e 
coloca-se como ciência social. Não deixando de estudar, é claro, a natureza, enquanto recurso 
apropriado pelos homens e dimensão da história, da política.  
 

Este movimento crítico que aparece entre nós como geografia nova, geografia crítica, etc., 
tem como elemento unificador a utilização do materialismo histórico e dialético como corpo 
teórico e metodológico de investigação da realidade. Ele permite ultrapassar a questão na 
qual a geografia se envolveu deste o seu surgimento, ‘a questão do determinismo ou 
possibilismo’, ou ‘a questão do homem e a natureza’, ou mesmo a mais recente e profícua 
discussão sobre a história e a natureza. (OLIVEIRA, 2010, p. 27) 

 
 Na Geografia escolar, como afirma Vesentini (2008, p.32) vem ganhando corpo a idéia de 
que há uma transição da geografia escolar tradicional — descritiva, mnemónica, compartimentada 
— para uma geografia escolar crítica. Da geografia moderna ou tradicional, que ainda persiste 
mesmo perdendo terreno, passa-se a múltiplas alternativas que vão da(s) geografia(s) crítica(s) à 
utilitária ou pragmática, ou ainda à geografia da percepção. 
 Interessante considerar que há uma “transição”, pois uma corrente ainda não substitui 
totalmente as características de outra na Geografia escolar, como demonstrado a seguir: 
 

Es así como los programas, aunque cambian de contenidos, no han cambiado en lo esencial 
puesto que se sigue enseñando una geografía fragmentada (geografía física, geografía 
humana, geografía política, geografía económica,) que analiza objetos –incluso la población 
es un objeto más, que permanece neutral desde el punto de vista ideológico, aunque hay un 
gran desarrollo tecnológico y los sistemas de información geográfica se han popularizado y 
se tiene fácil acceso a los juegos interactivos que permiten construir ciudades y percibir 
relaciones espaciales complejas. (MORENO et al, 2010, p. 108-109) 

 
 No ensino, a corrente crítica preocupa-se com o senso crítico do educando e não em “arrolar 
fato” para que ele memorize. (VESENTINI, 2010, p. 36). Também mencionado por Moreno (et al, 
2010, p. 109-110), o ensino-aprendizagem de ciências sociais deve estar orientado na formação de 
atitudes e procedimentos que dêem autonomia aos estudantes entenderem a própria realidade e o 
mundo que os rodeia. É necessário no pensamento crítico em Geografia, despertar interesse e 
motivação em estudantes “hacia la búsqueda y análisis de información, acerca de hechos o 
fenómenos que ocurren en un tiempo y en un espacio determinados.” 
 Segundo Rivera (2010, p. 305) ainda tem-se a vigência da descrição e de ações pedagógicas 
de transmissão e memorização de conteúdos programáticos, o que distancia os estudantes da 
diversidade e complexidade civilizatória e cultural do mundo atual. Afirma que o preocupante é 
que, mesmo a forma positiva de explicar a realidade apresente debilidades ante o surgimento do 
construtivismo e da Geografia crítica, ainda marca pauta na Geografia escolar.  
 Mas é claro que essa mesma transmissão e memorização pode se dar também na tentativa de 
um ensino da corrente crítica, como afirma Vesentini (2008, p. 40), através da supervalorização de 
conceitos já prontos — elaborados principalmente por Marx e Lênin — sendo apenas "assimilados" 



pelos alunos, e participação como burocratas em aparelhos de Estado encarregados de definir 
"programas oficiais" e fiscalizar o seu cumprimento. Não é por esse meio que se vai construir um 
ensino de geografia voltado para a percepção e o conhecimento críticos do educando frente ao seu 
meio. 
  
 
 
PERSPECTIVAS A SEREM ADOTADAS 
 
 Tem-se o ensino de Geografia crítico como principal perspectiva para a Geografia Escolar 
num todo e, especialmente, na proposta de dissertação mencionada anteriormente para uma melhor 
qualidade de ensino. Através da entrevista aos professores de geografia da rede municipal de ensino 
básico de Santa Maria/RS/Brasil se poderá verificar como se dão hoje as práticas de ensino, a 
perspectivas adotadas por esses profissionais e a razão para tais. Algo peculiar é compreender como 
alguns mesmo formados ainda na vigência da Geografia Tradicional, com mais de 20 anos de 
profissão, encaram o desafio de mudar seus vieses para a Geografia Crítica. 
 Não é viável realizar uma pesquisa bibliográfica sem o contato real com a escola, adotando a 
corrente crítica como a mais adequada para o ensino básico, culpando os professores que não a 
adotam como maus profissionais. Ou, ainda, generalizar que o ensino básico é tradicional quando é 
ineficiente. É preciso entender o que significa qualificar um ensino como “tradicional”, 
reconhecendo como uma corrente do pensamento geográfico, na qual muitos dos professores hoje 
foram formados nas universidades. Também, é necessário buscar alternativas viáveis e aplicáveis na 
realidade escolar para o ensino crítico, não o colocando inalcançável e meramente utópico. 

E afirma-se tanto a necessidade de um ensino crítico pois é a alternativa que deixaria o 
ensino de ser apenas descritivo (como na Geografia Tradicional) ou desconectado da realidade dos 
estudantes (como se apresentavam os livros didáticos da Geografia Quantitativa), apresentando ao 
aluno sua realidade espacial, recorrendo a saberes da comunidade escolar e também fora da escola 
(pensando fenomenologia e idealismo), além de trazer significações e conexões à realidade dos 
estudantes.  
 “La práctica de la pedagogía crítica asume que no es posible ejercer la tarea educativa sin 
indagarnos como educadores, cuál es nuestra concepción de hombre y mujer, de individuo y 
sociedad en cuanto somos seres históricos, espaciales e inconclusos.” (MORENO et al, 2010, p. 
112). Assim, a formação de um pensamento crítico na educação básica poderia melhorar o ensino 
de Geografia em qualidade, pois admite sempre a revisão de práticas e a abertura a diversidades e 
divergências, dando significados aos alunos sobre o que aprendem. 
 O pensamento crítico é sem dúvida aberto à pluralidade e às divergências, assim como 
desconfiado da harmonia e da unidade (que sempre elimina pela força as "dissidências" e as 
oposições. (VESENTINI, 2008, p. 39). Esse pensamento sugere e necessita de uma revisão da 
forma como é ensinada a Geografia escolar “ante la exigencia de identificar, resolver y transformar 
problemas, para reflexionar sobre el contenido divulgado por la información ofrecida por los 
medios, con La explicación crítica de la realidad vivida.” (RIVERA, 2010, p. 295). 
 O ensino de Geografia nestas perspectivas tende a educar os estudantes como cidadãos 
capazes de ler sua própria realidade e questioná-la, conhecendo seus problemas e buscando 
alternativas. Assim se poderá reduzir aquela sensação que muitos têm de que os conteúdos “não 
servem para nada”, visto a desconexão com a vida cotidiana; e mesmo discussões referentes à 
globalização e outras escalas não locais, mas da ótica da realidade concreta dos alunos, não 
simplesmente a transferência de modelos de realidades totalmente distintas da brasileira. 

Pessoa (2007, p. 68) ressalta que antes da chegada da(s) geografia(s) crítica(s) nas 
universidades já existia um certo número de professores que lecionavam no ensino fundamental e 
médio introduzindo em suas práticas novas abordagens, por meio de temas e metodologias que 
ainda não tinham sido versados na academia. Por conseguinte, não se deve pensar que a(s) 
geografia(s) crítica(s) escolar se baseia no simples reprodutivismo do que foi pensado e elaborado 



na academia por professores críticos. Ainda segundo o autor, a geografia crítica no Brasil se iniciou 
como um esforço por parte de alguns docentes de superar (o que não significa abandonar 
totalmente) a sua tradição, a sua formação universitária, aquilo que as universidades diziam que 
“deveria ser ensinado”. 
 Assim como o ensino de geografia precedeu cursos universitários, o ensino crítico de 
geografia também se deu primeiro nas escolas e posteriormente chega às universidades como uma 
demanda. Primeiro, parte-se da realidade escolar por uma necessidade de um ensino que atraia os 
alunos e os emancipe enquanto cidadãos críticos de sua própria realidade. Os professores notam o 
desinteresse dos alunos perante um ensino tradicional e buscam melhorias nos seus métodos de 
ensino.  

Como menciona Nestor Kaercher (2014, p. 18), a Geografia Crítica é como “necessária 
utopia” de querer renovar as práticas escolares, sendo um saber que ajude o ser humano a pensar 
sua existência, a combater injustiças e preconceitos. O autor se destaca pela preocupação com a 
aplicabilidade das discussões teóricas sobre ensino de geografia, considerando uma “fronteira 
sempre tênue entre nossas necessárias utopias e monstros quiméricos, moinhos de vento”.  

Na perspectiva da dissertação de mestrado também se pensa assim, pois uma das 
preocupações são as condições de trabalho dos professores, que será um dos eixos discutidos, com 
embasamento na Geografia do Trabalho. 
 No que se pode chamar eixo de Ensino de Geografia ou Geografia Escolar, no autor 
Kaercher busca-se fundamentações referente à geografia crítica no ensino básico. No livro que trata 
da sua tese de doutorado, intitulado “Se a Geografia Escolar é um pastel de vento o gato come a 
Geografia Crítica” (2014), é chamada a atenção também para a Geografia Crítica tida como uma 
palavra-gesso, um rótulo que pode rebaixar discussões, por isso “pastel de vento”, uma geografia 
com boa aparência externa, mas permanecendo pobre na capacidade de reflexão; muito conteúdo, 
baixa reflexividade. 
 Assim, percebe-se o ensino crítico de geografia como um processo de construção que está 
sendo realizado e que é permanente. Buscam-se autores que compreendam assim a realidade, que 
compreendam os limites e dificuldades, bem como traçam perspectivas reais e possíveis de serem 
alcançadas. O ensino de geografia e a educação, de forma geral, encontram na atualidade brasileira 
alguns obstáculos na realização de práticas pedagógicas de qualidade. Pensando nisso, durante o 
curso de graduação experiências e leituras geraram vários questionamentos envolvendo a prática 
docente, justificando a motivação para a dissertação a ser realizada. 
 Mesmo perante obstáculos relativos à más condições de trabalho não se pode aderir ao 
comodismo, 

Claro, nossos limites são enormes, enfrentamos obstáculos que superam nossa capacidade de 
intervenção (basta imaginar quantas famílias desestruturadas ou ausentes afetam a capacidade 
e o interesse dos alunos em nos ouvir, aprender, etc.). Mas, e sendo um otimista, talvez 
“abobado‟ ou desinformado, penso que algo podemos com nossas aulas. Estimular a 
capacidade de reflexão acerca do mundo que nos envolve é tarefa indeclinável de qualquer 
professor. Ajudar o aluno a ler e dizer sua palavra, idem. Estimular uma leitura mais plural e 
dinâmica do mundo também é tarefa que nós não podemos abrir mão. E tudo isso, embora 
nos soe como “tarefa‟, “obrigação‟ e tem algum peso, também é seu par dialético: 
possibilidade, desafio e alegria. (KAERCHER, 2011, p. 4) 

 O papel da educação e, especialmente, do ensino de Geografia é exatamente aquilo que as 
condições impostas ao sistema escolar dentro do sistema capitalista vêm tentando impedir: uma 
reflexão crítica acerca da realidade de cada aluno, o que também se pode considerar como a 
desalienação. Nas palavras de SANTOS (1987, p. 53) “O homem alienado é como se lhe 
houvessem manietado, para roubar-lhe a ação, e imposto barreiras a visão, para cegá-lo.” 
 O que acontece no contexto atual em alguns casos é que a geografia que se ensina e se 
aprende não motiva mais nem a alunos nem a professores, estando muito longe das suas reais 
necessidades. A geografia foi perdendo aquilo que de especial ela sempre teve – discutir a realidade 
presente dos povos, particularmente no que se refere a seu contexto espacial. (OLIVEIRA, 2010, p. 
138). 



 Será que os ideais iniciais de estudantes de geografia, em ensinar uma geografia crítica, o 
pensar sobre o mundo e a realidade, se mantêm durante os longos anos de trabalho e frente aos 
inúmeros obstáculos a serem enfrentados? Além disso, muitos dos professores do ensino básico 
com determinado tempo de formação foram ensinados em outras correntes do pensamento 
geográfico, uma outra visão sobre a geografia e não tenham acompanhado as transformações da 
mesma enquanto ciência, tendo parado no estágio mais descritivo dos estudos geográficos. Talvez, 
por isso, existam as reclamações para o professores há mais tempo de serviço, não todos, de além 
das más condições de trabalho, a geografia parece ser ainda a decoreba de rios e capitais. 
 Afinal, pelo menos na atualidade entende-se que 

“Cabe à Geografia levar a compreender o espaço produzido pela sociedade em que vivemos 
hoje, suas desigualdades e contradições, as relações de produção que nela se desenvolvem e a 
apropriação que essa sociedade faz da natureza.” (OLIVEIRA, 2010, p. 142). 

  
 Esse entendimento só pode ser alcançado através da corrente crítica geográfica.  

Acredita-se que os professores, mais do que terem muito a contribuir compartilhando suas 
experiências, os desafios e alegrias que tiveram ao longo dos anos, serão fundamentais nas 
discussões acerca do ensino de geografia e condições. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Através da pesquisa bibliográfica apresentada nota-se a influência europeia no ensino de 
geografia no Brasil, começando pelos Jesuítas, alemães e franceses principalmente. Ganhando cada 
vez mais atenção no estabelecimento de um Estado-Nação no país foi ganhando mais força nos 
currículos escolares e com a criação de três vetores fundamentais: acadêmico (com a criação de 
cursos universitários), Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) e o Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE). Assim, tem-se a manifestação de duas correntes principais até então, a 
tradicional e a quantitativa. Apenas com o fim da ditadura militar, por volta da década de 90 do 
século XX, que a corrente crítica do pensamento geográfico começa a se expandir nas escolas e nas 
universidades. 

O ensino de geografia fica muito marcado pela ausência de criticidade e questionamento no 
período da ditadura militar, com a “decoreba de conteúdos”. É notável que esse pensamento e 
método não ensina, de fato, geografia, apenas conteúdos fragmentados e desconexos. Porém, ainda 
hoje veem-se diversas correntes se manifestarem na escola, de acordo com as concepções e 
formação dos professores. 

Na dissertação de mestrado ainda a ser realizada será fundamental o contato com esses 
diversos profissionais da educação para a compreensão das manifestações das correntes do 
pensamento geográfico na geografia escolar e o porquê da adoção de determinadas práticas. 

Acredita-se que 
 

“o objetivo da disciplina escolar geografia não é tornar a apresentar a mesma exposição 
metódica dos geógrafos especialistas, pelo contrário, seu principal objetivo é conduzir o 
aluno a perceber o mundo em que habita, a perceber o espaço geográfico desde a menor até a 
maior escala de dimensão territorial.” (PESSOA, 2007, p. 69) 

 
 Se não está se dando dessa forma, com criticidade e conectada à vida cotidiana dos alunos, 
se buscará entender as razões para tal. A princípio, considera-se as más condições de trabalho o 
principal empecilho para um melhor ensino, como excesso de trabalho e ausência de formação 
continuada. A perspectiva que se considera mais viável é o ensino de uma geografia crítica, que 
acredita-se emancipatória e desalienadora, que pode ser realizada no hoje, sem a necessidade de 
investimento em infra-estrutra específicos, apenas do envolvimento de professores e alunos para a 
reflexão da realidade.  
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