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APRESENTAÇÃO
O Ensino de Geografia, reconhecido tradicionalmente, por se
caracterizar como um campo do conhecimento vinculado aos aspectos
da natureza legitimou-a como uma disciplina vinculada a um campo do
conhecimento ancorado num processo enfadonho de descrever e
enumerar dados e fenômenos espaciais. Entretanto, a partir de
questionamentos e críticas, novas possibilidades teórico-metodológicas
surgem como uma nova maneira de compreender a espacialidade em
produção. A crítica em relação às metodologias geográficas tradicionais
resultou em novas práticas de se pensar as relações espaciais em
constante mutação.
Nesse novo contexto inaugurado por uma Geografia em
movimento que a disciplina reorganiza suas metodologias nos espaços
escolares. Ou seja, é exatamente contra o processo de alienação social
que novas abordagens e novos projetos pedagógicos repercutem na
disciplina de Geografia presente na contemporaneidade.
A possibilidade de troca, socialização e democratização dessas
novas práticas de se fazer uma Geografia cotidiana, reflexiva e crítica
demandam cada vez mais momentos de encontros, de diálogos e de
interações. Os Congressos, Simpósios, Encontros Nacionais e
Regionais assumem relevância significativa no papel de ampliar as
novas rotas, trajetórias pedagógicas de Ensino de Geografia no espaço
da Escola Básica, principalmente a partir da década de 1980.
Dessa forma, podemos destacar inúmeras edições de Encontros
cuja temática do Ensino de Geografia compuseram a agenda de
professores da Escola Básica e Universitária, licenciados e graduandos
que se fizeram presentes na construção de uma nova Geografia Escolar.
Desta forma, um novo modo de pensar o espaço se insere nos debates
geográficos, ou seja, um novo raciocínio geográfico adentra as análises
do espaço contemporâneo.
O primeiro Encontro Nacional de Prática de Ensino em
Geografia, ENPEG surge em Rio Claro, SP, em 1985 inaugurando um
-9-

amplo espaço de debates sobre as pesquisas desenvolvidas nos cursos
de Licenciatura em Geografia. Entretanto, o evento assumiu nas novas
edições um esforço para inserir as diversas realidades, práticas e
experiências vivenciadas por professores de Geografia nas Escolas de
Educação Básica.
Nas edições seguintes os Encontros foram ampliando e
revelando um potente espaço de divulgações, inovações, reflexões,
inquietações, angústias e processos vivenciados no cotidiano das aulas
de Geografia na Escola Básica. Tal evento se fez presente em diversas
cidades brasileiras, como Aracaju; Juiz de Fora; Belo Horizonte; São
Paulo; Vitória; Dourados; Niterói; Porto Alegre; Goiás; João Pessoa;
Campinas. Esses Encontros assumiram, dessa maneira, o compromisso
de ser realizado de dois em dois anos.
A relevância que esse Evento de dimensão Nacional assumiu
para as práticas docentes e discentes do Ensino de Geografia tornou-se
tão significativa que incentivou a realização nos anos de não realização
do Evento Nacional uma nova modalidade de Encontro que se
configuraria no Nordeste do Brasil um Evento de escala regional. A
aparição desses Encontros no Nordeste intercala os eventos nacionais
potencializando questões, problemáticas e vivências regionais, locais
em torno do fazer Geografia.
Em 2012 tivemos na Região Nordeste, na cidade de João Pessoa
– PB, a primeira Edição de um Evento Regional, EREPEG, I Encontro
Regional de Práticas de Ensino em Geografia.
A periodicidade do EREPEG de dois em dois anos ao intercalar
os Encontros Nacionais, ENPEG, permite os pesquisadores, professores
da Escola Básica e Universitária assim como os discentes de
licenciatura uma permanente formação de suas práticas.
Após a realização na cidade de João Pessoa – PB, o EREPEG se
realizou em Teresina-PI em 2014; Campina Grande-PB em 2016; e no
Crato-CE (2018). A sede da V edição do EREPEG foi escolhida para
ser realizada em 2020 na cidade de Maceió/AL. A temática escolhida
para o evento foi “Educação Geográfica em Movimento: cidadania e
outros giros contemporâneos” a ser realizada entre os dias 17 a 20 de
- 10 -

junho, na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), no Instituto de
Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGEDEMA, em
Maceió/AL.
O contexto da Pandemia provocado pela disseminação do
COVID-19 alterou significativamente as agendas de muitos eventos,
congressos e seminários, assim como o cotidiano das Escolas e
Universidades. A modalidade presencial teve de ser repensada e uma
nova agenda para o evento foi anunciada.
O V EREPEG se apresenta então na modalidade virtual nos dias
01 a 03 de setembro de 2021 devido à inviabilização da realização
presencial.
A equipe organizadora do evento reorganizou suas práticas e
possibilidades sem comprometer o debate e a qualidade do encontro.
Reconhecemos a importância do Encontro e da socialização das
experiências, mas com muito profissionalismo e dedicação garantimos
a oferta dos Grupos de Trabalho, três mesas de palestras (Mesa
Redonda), Conferências de abertura e encerramento, além de atividades
culturais.
Organizamos os textos aprovados pela Comissão Científica do
Evento em cinco Eixos de Trabalho. O Eixo 1 com a temática
Educação Geográfica e Cidadania; o Eixo 2 com a temática
Educação Geográfica, Povos, Cultura e outros saberes; o Eixo 3
com a temática Múltiplas Linguagens na Educação Geográfica; Eixo
4 com a temática Currículo, Práticas e Formação Docente em
Geografia e o Eixo 5 com a temática O Ensino de Geografia no
contexto da Pandemia: desafios e possibilidades.
Em função do número de artigos apresentados em cada eixo,
organizamos essa edição em formado de e-book em três volumes.
O volume 1 apresenta inúmeros trabalhos relacionados à
temática Educação Geográfica e Cidadania. A relevância desse tema
ao longo de todo o evento revela a importância de se propor esse debate
entre os participantes do V EREPEG. Temáticas relacionadas às
problemáticas ambientais destacam nos grupos de apresentação de
trabalhos. A discussão sobre o papel da Educação Ambiental no
- 11 -

processo de formação de um sujeito atuante, consciente de seus direitos
em relação aos espaços cotidianos é apresentada de maneira relevante.
Entre os diversos trabalhos apresentados sobre a temática da
Educação Ambiental podemos destacar “A Educação ambiental e o
ensino da geografia: discussões e possibilidades” da autoria de
Alessandro Rafael Crisóstomo da Silva e Hans Ronieli Cardoso Ferreira
de Willegaignon; “A gênese histórica das premissas da Educação
Ambiental” da autoria de Antonia Janaina Gomes Lopes e Francisco
Edmar de Sousa Silva; “Cidadania na perspectiva da Educação
Ambiental: reflexões e pesquisa em contexto de PIBID” da autoria de
Lucas Luan Giarola; “Educação geográfica e riscos: representações de
ações para a prevenção e redução de riscos ambientais” da autoria de
Maria Luíza Reimberg da Silva; Lucas Luan Giarola; Bianca Uesso
Martins; Carla Juscélia de Oliveira Souza; “Desenvolvimento de horta
suspensa e separação do lixo como práticas para formação cidadã em
Educação Ambiental” da autoria de Ruth Myllena Conceição de Lima;
João Pedro Tenório Manso.
Discussões sobre a problemática urbana como possibilidade de
se promover a formação de sujeitos de direitos ao espaço que produz se
faz presente de maneira enriquecedora nesse volume. Entre esses
trabalhos podemos destacar “A Geografia emancipatório como uma
ferramenta para a construção de novos olhares: a estruturação da
lógica do pensamento crítico, (re)inclusão social e direito à cidade” da
autoria de Emilly Domingos da Silva; “A cidade como temática de
ensino segundo a percepção do licenciando em geografia” da autoria
de Bruno Gomes de Lima; Veroneide Maria de Oliveira e Bárbara
Edemara Silva Lima.
Ainda nesse volume destacam-se trabalhos que priorizam novas
metodologias de ensino de Geografia a fim de promover, ampliar e
potencializar o sujeito em processo de formação cidadã, inclusiva.
Podemos destacar trabalhos como “A Geografia escolar e suas
aplicabilidades na construção da cidadania” da autoria de Jaqueline
Siqueira dos Santos; Carollaynne Lopes do Nascimento; “Geografia e
gênero: ferramenta de transformação social na busca de uma
- 12 -

geoeducação libertadora” da autoria de Daiany Kelly de Almeida
Tavares; Camila Freire Sampaio; “O papel da escola e do ensino de
geografia na discussão de masculinidade e feminismo negro na escola
José Júlio da Ponte, em Fortaleza-CE” da autoria de Élkila de Menezes
Peres e Paulo André Moura da Silva; “Percepções de estudantes
residentes do Ensino Fundamental, moradores da zona rural, que
estudam na cidade, sobre reforma agrária” da autoria de Anderson
Sebastião de Souza.
O referido volume conta com a presença de vários trabalhos que
compuseram o Grupo de Trabalho Educação Geográfica, povo e outros
saberes. Entre os trabalhos podemos destacar os trabalhos “Do
preconceito à intolerância religiosa: uma análise da aceitação da
cultura de povos da religião afro-brasileiro na cidade de Sobral” da
autoria de Francisco Alan Muniz Ribeiro; “Por uma geografia
afrocentrada: conhecendo o continente africano por meio de novos
recursos didáticos” da autoria de Gabriela Aparecida Lima da Silva;
Verônica Chaves de Oliveira e Juliano Pereira de Mello;
“Regionalização africana no livro didático: uma análise a partir do
PNLD” da autoria de Gilton Cruz dos Santos e Simone Santos de
Oliveira; “Grafias negras na geografia: a relevância do ensino das
questões étnicos raciais no ensino da geografia” da autoria de Amorim,
Herigleydson Thomas da Silva; Santos, Cledja; Viegas, Maria Ester
Ferreira da Silva; “A geografia e as políticas para a educação étnica e
quilombola no Brasil” da autoria de Lucas Victor Faria e Sandra de
Castro de Azevedo; “A responsabilidade social do discurso geográfico
na construção de uma geografia dos ‘vencidos’. Representações e
negações” da autoria de Maria Ester Ferreira da Silva Viegas; Odair
Barbosa de Moraes.
É de suma importância destacar nesse volume a presença de
trabalhos que iluminaram o debate da Geografia no contexto da
Pandemia. Repensar novas práticas, novas reflexões teóricas
metodológicas no contexto atual vivenciado pela disseminação do
Coronavírus viabilizou a problematização do Ensino na atualidade.
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Podemos destacar alguns trabalhos como “A efetividade dos
recursos didáticos ante à Pandemia da Covid-19” da autoria de Lucas
Rihan da Silva Pinto; Julio Cesar Soares de Souza Filho; Josélia
Carvalho de Araújo; “Ciberespaço e ensino de geografia: um novo
contexto em período de pandemia provocada pelo coronavírus SARSCoV 2” da autoria de Thamiris dos Santos e Silva e Francisco Leandro
Coelho; “O ensino de geografia, o agravamento das desigualdades
sociais pela pandemia da covid-19 e a relação Massapê/Sobral” da
autoria de Fábio da Silva Oliveira e Joffre Fontenelle Filho; “Avaliação
para aprendizagem e ensino de geografia: propostas para aprenderensinar-avaliar” da autoria de Edna Telma Fonseca e Silva Vilar.
O volume 2 reúnem diferentes trabalhos que culminam numa
discussão sobre desafios e possibilidades no ensino de Geografia, tanto
nos diferentes contextos regionais, como também nas limitações físicas
e/ou socioeconômicas encontradas pelo docente na relação ensinoaprendizagem com os alunos. Além dessas questões, são abordadas
ainda temáticas que vão além da construção do saber em sala de aula,
que envolvem o aluno à realidade a qual está inserido e diversifica as
metodologias de ensino-aprendizagem. Isso não minimiza, obviamente,
a importância da utilização do livro didático referente ao conteúdo a
serem trabalhados em sala de aula, pelo contrário, complementam-se, e
essas práticas de ensino envolvem o lúdico, a cinematografia, a música,
a literatura, entre outros.
Em termos da temática sobre desafios escolares, alguns
trabalhos trazem essa discussão, dentre eles pode-se citar os seguintes
trabalhos: “Ensino e aprendizagem de geografia para surdos e ouvintes
na EEEP Joaquim Nogueira, em Fortaleza-CE”, da autoria de
Francisco Elias da Silva Filho e Tereza Sandra Loiola Vasconcelos;
“Dinâmicas e ferramentas geográficas: desafios na prática docente”,
de Geraldo Batista de Castro; “O ensino de geografia para alunos com
deficiência visual: compreensões da paisagem e lugar”, de Evelly
Carla Dias Matias; “Panorama do uso das TICs na geografia escolar:
limites e desafios”, de Iana Raquel Dantas de Oliveira e Ione Rodrigues
Diniz Moraes.
- 14 -

Além dos trabalhos sobre desafios da educação geográfica, são
também encontrados neste volume possibilidades de vivências e de
práticas de ensino que reforçam a aprendizagem, sendo encontrados nos
seguintes trabalhos: “Literatura de cordel como estratégia didática na
educação do campo: uma proposta de ensino-aprendizagem em
geografia”, de Antônio William Prudêncio Silva, Francisco Tiago
Ribeiro Silva e Camila Freire Sampaio; “Tecnologias como recurso
pedagógico no ensino de geografia: efeitos e desafios”, de Jhonatas
Isac Pereira Lima, Lorena Nunes dos Santos e Carlos Alberto de
Vasconcelos; “A folha da anacardium occidentale como recurso
didático não-convencional nas aulas de geografia”, de Juciara de
Oliveira Sousa e Leilson Alves dos Santos.
São encontrados ainda trabalhos acerca do ensino de Geografia
de forma lúdica, conforme pode ser verificado em: “O ensino da
geografia para além das fronteiras: a aprendizagem do lugar
estanciado em forma lúdica, inclusiva e perseverada”, de Francisco
Thalvanys Marques Duarte; “Aprender ludicamente a geografia do
lugar: o jogo de tabuleiro alavantú em Campina”, de Joanna Luísa
Barros dos Santos, Luiz Eugênio Pereira Carvalho e Fábio Thierry
Domingues da Silva; “Proposta de jogo digital nas aulas de
geografia”, de Áurea Silva de Oliveira e Liliane Matos Góes; “Vamos
jogar? a utilização do jogo eletrônico roleta das decisões nas aulas de
geografia, de Diva Cristina B. Suruagy, Jacqueline Praxedes de
Almeida e Asier Calaça Ayastuy; “O lúdico como método facilitador
do ensino de geografia no 6º ano do ensino fundamental”, de Thainá
Santos, José Lucas dos Santos e Denize Tomáz de Aquino.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem com novos recursos tecnológicos no ensino de Geografia
também estão contemplados neste volume, por exemplo nos trabalhos:
“Geografia e educação: uma análise das novas tecnologias como
ferramenta pedagógica”, de José Viturino dos Santos Neto;
“Geotecnologias na criação de material didático e uso de aplicativo
relacionado ao estudo das formas de relevo no ensino de geografia” de
Rodrigo da Silva Menezes e Carlos Alberto de Vasconcelos.
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O processo de ensino-aprendizagem também pode ser
potencializado através de contemplações e/ou expressões artísticasculturais, por exemplo, trabalhos que mencionam essas questões estão
intitulados como: “A geografia e seu ensino: a música enquanto
ferramenta didática para o ensino de globalização”, de Brenda
Almeida de Almeida e Felipe Figueiredo da Costa; “O cinema como
linguagem para o ensino de geografia a distância”, de Rafael César
Costa Silva.
Relatos de experiências no ensino de Geografia e as atividades
práticas e/ou de campo são conteúdos explorados nos trabalhos:
“Biogeografia e os recursos didáticos no ensino fundamental ii: relatos
de algumas experiências”, de Jilyane Rouse Pauferro da Silva; “A
relevância da aula de campo no ensino da geografia”, de Juliana Costa
Melo; “Histórias em quadrinhos e ensino de geografia: uma
experiência no Colégio Estadual de Barrocas/BA”, de Odete de Lima,
Cleidson da Mota e Jussara Fraga Portugal; “Atividades práticas como
forma de desenvolvimento dos conteúdos de geografia em diversos
níveis de ensino”, de Sara Gabriela Barboza do Nascimento Silva,
Arlinda Pereira Dantas e Iwelton Madson Celestino Pereira;
“Experiência de vídeo didático no ensino de geografia”, Anderson da
Silva Moura, Ana Beatriz Barros de Araújo e Josélia Carvalho de
Araújo.
As linguagens cartográficas e as formas de representação do
espaço são temas presentes neste volume, a citar: “Formação inicial
discente: as oficinas cartográficas como forma de construção do
conhecimento geográfico”, de Ágatha Dantas, Letícia Mendes e Ana
Claudia Ramos Sacramento; “Contribuções para o processo de ensinoaprendizagem: importância da cartografia temática e metodologias
ativas´no ensino da geografia”, Nelcilene Lima da Silva e Micaele de
Assis da Silva; “Geografia escolar e sustentabilidade: a produção de
maquetes com materiais recicláveis na Escola Abraão Baquit,
Quixadá-CE”, Francisca Andressa Wvictoria de Sousa Terto, Debora
Ribeiro dos Santos e Danielle Rodrigues da Silva; “Produção de
maquetes no processso de ensino aprendizagem da disciplina de
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geográfica i: o treinamento necessário”, de Francisco Haulivan
Ferreira Silva; “O ensino do mapa e a interface da abordagem
pedagógica do mapa oficial do bairro nas aulas de geografia”, de
Maria Edwirges Gomes da Silva e Joyce Aparecida Soares de Pontes.
Ainda são destacados, neste volume, análises acera do livro
didático, abordagens sobre conceitos no ensino de Geografia, essas
temáticas são encontradas nos seguintes trabalhos: “Desvendando o
material digital do professor de geografia do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental” de autoria de Bianca da Silva Souza, Maria Francineila
Pinheiro dos Santos e Lívia Danielle Rodrigues do Nascimento; ”A
importância do estudo do conceito de paisagem em livros didáticos de
geografia do 6º ano” de Denis Gabriel de Souza, Isabel Cristina Silva
Ferreira e Maria José Costa Fernandes; “Análise do conceito de lugar
presente em livros didáticos de geografia do 6º ano” de Julio Cesar
Soares de Souza Filho, Nathália Helane Simão da Silva e Maria José
Costa Fernandes.
Certamente o contexto temporal e espacial, em cada região,
reverbera condições distintas e peculiares que podem e devem ser
consideradas na sala de aula e fora dela. Os conceitos geográficos,
embora sejam fundamentais para o ensino de Geografia, eles requerem
uma mediação do docente que relacione, sempre que possível, o saber
com cotidiano do aluno, nessa perspectiva, trabalhos que trazem essa
discussão estão intitulados: “O ensino de geografia e sua contribuição
na percepção dos alunos acerca da origem da cidade de Canapi/AL”,
de Luana da Rocha Melo Guerra e Ana Paula Teodoro dos Santos;
“Metodologias ativas no ensino de geografia: linguagens que
potencializam aprendizagens significativas”, de Maristela Rocha Lima.
O volume 3 traz amplas discussões abarcando temáticas como
as metodologias de ensino-aprendizagem, a formação e a atuação
docente nos cursos de licenciatura em Geografia, o currículo do ensino
básico e superior, além da formação e da prática docente em tempos de
pandemia de Covid-19.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem e as metodologias ativas estão contempladas nos
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trabalhos Instalações geográficas como prática pedagógica na
educação de surdos, de Gabriel Emanuel Leite de Lima e Emerson
Ribeiro, “Aprendizagem por projetos didáticos: uma contribuição das
metodologias ativas para o ensino da geografia”, de Bruna de Oliveira
Seixas, “O professor de geografia e aprendizagem significativa: uma
discussão a partir da prática de oficinas”, de Arlane Silva de Sousa,
Vicente de Paula Castro Neto e Josélia Saraiva e Silva.
Alguns textos neste volume dedicam-se especialmente à
temática do uso de múltiplas linguagens no processo de formação
docente, a saber, “Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração...:
narrativas autobiográficas e experiências de formação”, de Manuela
Evangelista da Silva e Jussara Fraga Portugal, “A construção de mapas
conceituais no ensino de geografia: experiência no estágio
supervisionado”, de Rutyelle Nunes Nolasco e Andriele Leandro
Farias, “Mapas mentais e sua importância na formação docente em
geografia”, de Henrique Sabino da Silva Pereira e Josandra Araújo
Barreto de Melo.
Diversos textos relatam experiências adquiridas pelos discentes
dos cursos de licenciatura em Geografia durante a realização de estágios
supervisionados e ressaltam a importância da interação entre teoria e
prática propiciada neste contexto. Nesse escopo, destacam-se os
seguintes textos: “A importância do Estágio Supervisionado II no
processo da formação docente: experiências vivenciadas no oitavo ano
do ensino fundamental”, de Kaline Santos de Oliveira e Nathália Rocha
Morais, “As práticas pedagógicas na geografia escolar: um olhar a
partir do estágio supervisionado”, de Antônio Henrique do
Nascimento Filho, Ana Paula Torres de Queiroz e Luiz Carlos de Castro
Nunes, “Contribuições do programa residência pedagógica para o
aprimoramento da formação inicial do professor de geografia”, de
Joyce Aparecida Soares de Pontes e Maria Edwirges Gomes da Silva,
“Reflexões acerca do Estágio Supervisionado I em geografia na escola
estadual Félix Araujo-Caturité/PB”, de Wagner Alves Cabral, “O
ensino da geografia numa abordagem dialógica: um olhar a partir do
estágio supervisionado”, de Ana Paula Torres de Queiroz, Antônio
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Henrique do Nascimento Filho e Luiz Carlos de Castro Nunes, “O
estágio supervisionado e a formação docente: práticas pedagógicas em
geografia na fronteira franco-brasileira”, de Alacide Lemos Leite e
Maria de Jesus F. C. de Albuquerque, “O estágio supervisionado na
formação docente de geografia: um relato vivido na Escola Major José
Barbosa, de Fábio Thierry Domingues da Silva, O estágio
supervisonado em geografia: um espaço de formação, prática e
construção dos conceitos geográficos”, de Elaine Farias Teixeira e
Nathália Rocha Morais, “Estágio: a prática como instrumentalização e
desenvolvimento de habilidades em geografia”, Francisco Mateus
Pereira, Israely Alves de Brito e Maria Aparecida de Souza Oliveira.
Outro conjunto de textos também estão focados em programas
de estágio supervisionado ou residências pedagógicas nos cursos de
licenciatura em Geografia, mas, diferentemente dos anteriores,
ressaltam a questão das bolsas de iniciação à docência e o seu papel na
formação inicial. Nesse subtema, destacam-se os textos “PIBID e PRP
na UNEB/Campus XI: experiências e narrativas, de Vitória Letícia de
Jesus Sousa e Simone Santos de Oliveira, PIBID: primeira
aproximação com a prática docente”, de Maria Wesla Nogueira da
Silva, Luana Borges Trigueiro de Souza e Danielle Rodrigues da Silva,
“A importância do PIBID na formação docente em geografia: reflexões
a partir do subprojeto PIBID Geografia CAWSL/UERN”, de Luana
Alves dos Reis Cassiano, Francisca Elizonete de Souza Lima e Jeyson
Ferreira Silva de Lima, “Entre o ensino de geografia tradicional e a
busca por um ensino significativo: um encontro com a realidade da
educação básica de Pernambuco através do PIBID”, de Josias Ivanildo
Flores de Carvalho, Francisco Kennedy Silva dos Santos e Laryssa de
Aragão Sousa.
Avançando no debate sobre a formação docente e incluindo
questões atinentes à atuação profissional e à formação continuada,
destacam-se textos como “A formação de professores de geografia e as
atuais demandas educacionais”, de Maria José Sousa da Silva,
“Desafios para a profissionalização docente em geografia no cenário
das políticas educacionais”, de Luciene Fabrizia Alves Nascimento,
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“Reflexões acerca da relevância da formação continuada para os
professores de Geografia”, de Renata Kelly Alves de Carvalho
Vasconcelos e Maria Francineila Pinheiro dos Santos, Formação
continuada de professores de geografia do ensino fundamental anos
finais, em Limoeiro do Norte, Ceará, de Érica Kaiane Ribeiro Sena e
Camila da Silva Pereira.
Ainda no tema da atuação profissional, alguns textos destacam
especificamente as dificuldades e desafios enfrentados no âmbito da
prática docente, tais como “Uma tempestade recorrente: a violência no
espaço escolar”, de Nataniel Antonio Vicente e Roselane Zordan
Costella, “As dificuldades do início da carreira de docentes no Brasil”,
de Jardel Santos Feitoza e Ráfila Rubia Finizola de Medeiros, “Reflexão
da ação do processo de professora em formação e a trajetória
estudante negra a partir da experiência vivencia pelo diário de aula”,
de Gislayne Bezerra Moura
O presente volume também agrega textos que debatem a Base
Nacional Comum Curricular, sobretudo, seus impactos na prática
docente e na formação dos alunos do ensino básico. Assim, temos os
textos “A implementação da BNCC de geografia em Feira de
Santana/BA: análise das narrativas dos sujeitos”, Jailton Santos Silva
e Gilcileide Rodrigues da Silva, “Base nacional comum curricular e
formação cidadã: abordagens presentes nas unidades temáticas do
componente curricular de geografia”, de Marcos Vinicius de Andrade
Ribeiro e Josélia Saraiva e Silva.
Debates mais específicos sobre o currículo e estratégias de
avaliação, tanto no ensino básico como superior, podem ser encontrados
nos textos “A Escola Cidadã Integral na Paraíba: as disciplinas
eletivas de geografia e as transformações do trabalho docente”, de
Mariane Aparecida Marques Sampaio, Mateus Barbosa da Silva e Luiz
Eugênio Pereira Carvalho, “Concepções e práticas de avaliação na
geografia escolar”, de Rhaldney Soares Marreiro, Antonio Henrique
Nascimento Filho e Ana Paula Torres de Queiroz, “Disciplinas
pedagógicas na formação docente: perspectiva de discentes de
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geografia na Universidade de Pernambuco”, de Isabela Maria da
Conceição, Arlinda Pereira Dantas e Alex Aureliano da Silva Santos
Há também textos que trazem propostas didáticas de ensino de
Geografia ou mesmo discussões de caráter teórico e conceitual, em
especial os textos “Sabemos o que comemos?” - os alimentos
transgênicos versus os alimentos orgânicos: uma proposta
metodológica ao ensino de geografia”, de Francisco Ariel dos Santos
Silva e Glauciana Alves Teles, “Discussões sobre o conceito de lugar”,
de Jackson Luiz de França.
Por fim, um conjunto de textos abordam os desafios e
possibilidades do ensino de Geografia no atual panorama da pandemia
de Covid-19, a saber, “Diálogos sobre os desafios vivenciados pelos
alunos nas aulas de geografia no ensino remoto”, de Lívia Danielle
Rodrigues do Nascimento, “Os desafios dos professores de geografia
durante a pandemia: estratégias de ensino durante as aulas remotas,
de Paulo da Silva Santos, Sugestões metodológicas para as aulas de
geografia em tempos de pandemia do covid-19: um olhar para o Ensino
Fundamental I”, de Ana Paula Teodoro dos Santos, “Os desafios para
a utilização do lúdico em geografia no ensino remoto, na Escola
Estadual Antônio Aladim de Araújo, Caicó/RN”, de Iapony Rodrigues
Galvão, Gesson Brenner Morais da Costa e Fábio Márcio de Oliveira.
Fechando o volume 3, ainda na temática da pandemia de Covid19, os seguintes textos analisam a questão do estágio supervisionado:
“Desafios do estágio curricular supervisionado em geografia em
tempos de pandemia de covid – 19: a experiência da UERN”, de Maria
José Costa Fernandes, “Ensino remoto e presencial: relato de
experiência de estágios supervisionados em momentos distintos na
escola de ensino médio (eem) Getúlio Vargas”, de Natália Moreira
Veríssimo, Thiago Gabriel Souza do Nascimento e Larissa Gomes
Rosendo.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DA
GEOGRAFIA: DISCUSSÕES E POSSIBILIDADES
Alessandro Rafael Crisóstomo da Silva
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN)
alessandrocrisostomo13@gmail.com
Hans Ronieli Cardoso Ferreira de Willegaignon
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN)
hanswillegaignon18@gmail.com

INTRODUÇÃO
Após diversos anos de discussões sobre a interferência do
homem para com o seu espaço, verificou-se a necessidade de práticas
educativas que pudessem auxiliar ao Meio Ambiente na sua
Sustentabilidade, pois se pode observar o nascimento de uma crise
Ambiental que se prolonga ao longo dos anos em decorrência de
práticas danosas ao Meio Ambiente, como os processos de
industrialização.
Neste sentido, Alves (2008, p.11) explica que é necessário
considerar o fato de que essa conjuntura instável em relação às questões
ambientais “[...] também é uma crise dos valores humanos, da ética em
todas as dimensões, e traz a tona novos pensamentos, novos conflitos,
novas possibilidades, novas soluções e novos comportamentos diante
do planeta”. Desse modo, é importante analisarmos a relevância da
Geografia como componente curricular no ensino básico, visto que é
uma ciência que atua de forma direta com as relações humanas.
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Tendo isso em vista, é necessário que os docentes assumam uma
postura de mediador de conhecimento e utilizem metodologias que
explorem o pensamento crítico dos estudantes através de discussões de
teorias, debates e construções práticas sobre a temática dizer qual com
o intuito de obtermos resultados satisfatórios sobre a conscientização a
respeito do Meio Ambiente ao longo dos anos.
Desse modo, torna-se visível que o Ensino da Geografia é uma
ferramenta imprescindível para a construção de uma sociedade crítica,
pois indicará os caminhos a serem trilhados, e, principalmente,
evidenciará as transformações presentes no espaço, resultados das ações
do homem no meio, a leitura espacial e as relações presentes na relação
Sociedade-Natureza.
METODOLOGIA
Para chegarmos aos resultados desta pesquisa, foi realizado um
levantamento bibliográfico a partir de artigos, livros, documentos e
vídeos que discutem o tema em questão, evidenciado os autores mais
clássicos que pesquisam sobre o assunto. Além disso, fizemos uma
busca de autores contemporâneos que tratam da Educação Ambiental
na atualidade e analisamos de forma minuciosa a (Lei nº 9.795 de 27 de
abril de 1999) através de explicações jurídicas pela plataforma de
vídeos YouTube. Por fim, recorremos às Leis de Diretrizes Básicas
(LDB), aos documentos que regem a educação como os PCN + e aos
profissionais de Geografia que utilizam de ferramentas de audiovisual
na internet como o Youtube, Site, Blogs e Redes Sociais para discutir
essas temáticas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
De acordo com (STEIN, 2011) os diversos problemas
ambientais que ocorrem no mundo são, na maioria das vezes,
consequência das ações incorretas do homem sobre o meio no qual está
inserido, tais como o desmatamento, a contaminação das águas, a
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poluição do ar, o acúmulo de lixos, a biodiversidade em extinção, a
destruição do solo, o efeito estufa, dentre outras problemáticas.
Esses problemas vêm aumentando cada vez mais, o que acaba
ameaçando a vida no planeta, tendo em vista os diferentes e essenciais
recursos para vida, que vem sendo degradados pela ação humana.
Diante dessa realidade, é preciso que seja implantado, urgentemente,
um novo estilo de desenvolvimento, um novo posicionamento em
relação ao meio ambiente, tendo como instrumento de auxílio a prática
da Educação Ambiental.
As primeiras discussões a respeito da Educação Ambiental
surgiram na década de 1960, justamente por esse ter sido um período
em que a busca pelo crescimento econômico estava trazendo
consequências preocupantes ao meio ambiente; com base nisso,
tentava-se encontrar soluções que amenizassem os impactos ao Meio
Ambiente (SILVA, 2012, p.5). Ainda na década de 1960 ocorreram
diversas manifestações a respeito dos direitos civis e sociais, e dentro
desse movimento se esboçam os primeiros contornos de uma
consciência crítica em relação à questão ambiental. Segundo Ramos
(2001, p. 202):
Os protestos e manifestações questionando os valores da sociedade
capitalista e problemas de ordem social e políticas que ocorreram
nos anos 50 e 60, criaram um clima favorável para o envolvimento
da sociedade civil e impulsionaram o fortalecimento dos
movimentos sociais em torno dos quais se agrega e amplia o
ambientalismo, e se ergue a bandeira da ecologia. Inicia-se uma
tomada de consciência crítica de que o crescimento (e por extensão,
à sociedade de consumo) ligado aos ideais da razão ocidental
burguesa e aos valores da cultura industrial estão associados à
destruição do meio ambiente.

Em 1972 ocorreu a realização da Conferência de Estocolmo, um
evento voltado inteiramente para discussões sobre o Meio Ambiente.
Sobre esse evento Souza (2003, p. 24) explica:
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano,
conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 em
Estocolmo, na Suécia, foi a primeira Conferência global voltada
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para o meio ambiente, e como tal é considerada um marco histórico
político internacional, decisivo para o surgimento de políticas de
gerenciamento ambiental, direcionando a atenção das nações para
as questões ambientais.

Logo após a realização desse evento, a temática Ambiental
passou a ser considerada relevante assim surgiram outras discussões e
oficialmente é constituído o termo ‘Educação Ambiental’.
No dia 24 de abril de 1999 a lei 9795 é sancionada no Brasil,
este eixo jurídico delibera que é impreterível o desenvolvimento de
Educação Ambiental (EA) em todos os níveis da Educação formal e
informal, e nesse grupo também está incluído a Educação Superior,
assim também como a Educação de formação continuada, como por
exemplo, os cursos de pós-graduação.
Tal lei orienta que a Natureza e o Meio Ambiente devem ser
compreendidos como um tema que precisa ser levado para além da sala
de aula, isso deve acontecer em todas as fases e níveis da Educação, ao
mesmo tempo que não indica o uso de uma disciplina exclusiva para
esta temática, o que leva a ter uma outra ação totalmente direcionada
para a formação de professores, que também é abordado pela lei quando
determina no Art. 11 - A dimensão ambiental deve constar dos
currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas
as disciplinas (BRASIL, 1999, n.p).
Esse regulamento acaba refletindo as ponderações no que diz
respeito à complexidade e transdisciplinaridade no desenvolvimento
Educativo, tema esse que é levado em consideração no artigo quarto da
lei de Educação Ambiental. No entanto, mesmo após anos depois da
sanção da lei que ampara a Educação Ambiental, o assunto ainda é
pouco discutido e essa falta de conscientização humana sobre a temática
acarreta diversos prejuízos ao desenvolvimento ambiental.
Assim como em outros segmentos, a falta de informação sobre
o ambientalismo acaba influenciando a Educação Ambiental que é
aplicada no educação básica, pois em virtude dessa falta de formação
por parte dos professores, a formação escolar dos alunos acaba sendo
prejudicada, e a educação ambiental acaba não sendo desenvolvida de
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maneira eficaz, isso é preocupante no sentido de que diante da realidade
do cenário mundial em que vivemos atualmente, onde é necessário que
seja desenvolvido nos alunos uma consciência ambiental, voltada para
práticas que venha ajudar na sustentabilidade do meio ambiente.
A Educação Ambiental nas escolas pode ser um fator que ajuda
a diminuir tais problemas. Se quisermos ter uma sociedade sustentável
e que preserve o Meio Ambiente, ter o processo educativo dentro do
cotidiano escolar é um caminho a ser seguido, pois as crianças estão em
fase de desenvolvimento. Então, é mais provável que nelas a
consciência Ambiental possa ser internalizada e de forma mais bemsucedida do que nós adultos, já que ainda não possuem hábitos e
comportamentos constituídos, o que as levariam a serem adultos que
desenvolvam práticas sustentáveis e de preservação para com o Meio
Ambiente, o que por sinal seria muito importante e justifica ao mesmo
tempo a ideia de que tal prática ser desenvolvida dentro da disciplina de
Geografia, pois como já foi dito anteriormente, a Geografia estuda a
relação do homem com seu espaço, e quando a Educação Ambiental é
trabalhada nesse contexto, auxilia ainda mais na construção no
pensamento Sustentável por parte dos alunos.
Diante disso, há a necessidade de sensibilizar esse meio escolar,
desenvolvendo a Educação Ambiental de forma contínua e
contextualizada com vistas a um futuro que tenha uma qualidade de
vida melhor que a atual, onde houvesse um equilíbrio entre o homem
com a natureza ao ponto de saberem usarem de maneira consciente os
recursos disponíveis na Natureza. São necessárias que sejam feitas
reflexões a todo o momento, que mudem o modo de pensar e agir das
pessoas, voltando o mesmo para práticas Sustentáveis, contribuindo
assim para formar cidadãos pensantes e responsáveis por um Meio
Ambiente melhor, somente assim será implantada uma Educação
Ambiental verdadeira.
A Educação Ambiental dentro da escola e principalmente no
Ensino da Geografia deve ter importância e ser vista como um processo
Educativo que pode transformar o mundo para melhor. O Parâmetro
Nacional da Geografia traz uma reflexão sobre a relevância dessa
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temática no Ensino de Geografia “[...] a proposta de Geografia para
estudo das questões ambientais favorece uma visão clara dos problemas
de ordem local, regional e global, ajudando a sua compreensão e
explicação, fornecendo elementos para a tomada de decisões e
permitindo intervenções necessárias” (BRASIL, 1998, p.46).
A partir das abordagens de problemas concretos, mostrando
como nós, enquanto Seres Humanos podemos influenciar e ajudar a
diminuir tais problemas, em caráter interdisciplinar, ou seja, através das
escolas, e desta forma procurando formar e reforçar os valores nas
pessoas, para que contribuam para o bem-estar da sociedade, tornando
possível o equilíbrio entre o Homem e a Natureza, visando à
sobrevivência de todos os seres vivos. E por meio da busca de recursos
pedagógicos e de metodologias de ensino tornar-se-á a implementação
da Educação Ambiental uma realidade no cotidiano Escolar na esfera
pública e privada, de forma organizada, planejada e significativa.
Com isso surge a importância do Planejamento Escolar, tendo
em vista que o planejamento é uma atividade integradora e
interdisciplinar, é um passo crucial para elaboração de métodos mais
eficazes que auxiliem os docentes em sala de aula. Neste sentido, buscase uma incorporação de uma Educação Ambiental crítica que aborda
novos métodos de concepções e de apropriações da Natureza.
Utilizando o documento referência como ferramenta para construir a
sua Matriz Curricular, onde neste caso é um documento da própria
Escola e de grande importância para os rumos do processo de ensinoaprendizagem e que merece destaque seria o Projeto Político
Pedagógico (STEIN, 2011, p. 597).
O Projeto Político Pedagógico é de fundamental importância
para o funcionamento eficaz de uma escola, por isso, ele deve ser
elaborado com base nas leis vigentes sobre educação no país, onde
ocorra a participação de toda comunidade escolar (corpo docente, pais
e alunos). De acordo com (SILVA, 2017, p. 5) “Para ser legítimo, o PPP
necessita ter a participação de toda a comunidade escolar,
espontaneamente ou por representatividade também autêntica e
democrática”. Desta forma, o Projeto Político Pedagógico passa a ser
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uma ferramenta com características que refletem a realidade da
comunidade escolar trazendo assuntos que os profissionais apontam
necessário para a formação do aluno e também o desenvolvimento da
escola, e com isso percebemos a importância de se ter a Educação
Ambiental como prática transformadora inserida no PPP da escola de
forma interdisciplinar, onde a mesma vá de encontro e dialogue com as
diversas áreas do conhecimento, para assim ter uma processo mais
eficaz.
Segundo a lei nº 9.795/99, que reconhece a Educação Ambiental
como uma componente essencial e que deve ser permanente na
Educação Nacional, diante disso, ela não deve ficar de fora no momento
da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, deve-se dar
total foco a essa questão, tendo em vista que além de ser um assunto
que não deve passar despercebido, pelo contrário, deve ser valorizado,
incluído de forma efetiva e significativa, pelo simples fato de há muito
tempo estarmos vivenciando grandes problemas ambientais, a própria
lei, afirma que a Educação Ambiental, por mais que não seja tratada
como uma disciplina escolar específica, deve ser trabalhada
integralmente dentro do contexto Escolar com total compromisso e
seriedade. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Básica:
A Lei nº 9.795/99, dispõe sobre a Educação Ambiental, instituindo
a política nacional de educação ambiental, determinando que a
educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não formal. (BRASIL, 1999, n.p).

Diante disso, com base nas pesquisas que abordam a Educação
Ambiental presente no Projeto Político Pedagógico, e ainda com base
no que Alves (2008, p. 11) aborda em sua obra, percebe-se grandes
falhas neste documento, pois muitas escolas, além de não especificar
métodos que são utilizados para fazer jus a tal lei, as escolas pouco
citam ou dão ênfase a importância de se trabalhar a Educação
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Ambiental dentro da escola, isso no que diz respeito a Educação Básica
Pública.
Então, esse trabalho é voltado totalmente a entender de forma
mais aprofundada como a Escola e o Ensino da Geografia em si,
desenvolve a Educação Ambiental dentro do seu contexto, onde
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola tem que
desenvolver essa temática através de ações que venham ajudar
internalizar tais valores, inclusive, é um dos principais objetivos do
Ensino Básico, e não deve passar despercebido dentro desse ambiente,
o aluno deve entender que é um ser que faz parte da natureza e pode
ajudar a transformá-la para melhor.
Desta forma, através de práticas educativas desenvolvidas
principalmente no Ensino da Geografia, as escolas acabam tornando
Educação Ambiental uma ação muito valiosa, na transformação da
sociedade, pois a mesma é um processo de aprendizagem permanente,
onde tem como base o respeito de todas formas de vida, o
ambientalismo é um tipo de formação que visa a desenvolvimento de
cidadãos justos, que respeitam o meio ambiente, consequentemente
formará sociedades equilibradas com a natureza, e que tenha como base
o respeito às diferenças e a solidariedade (OLIVEIRA, 2000, p. 62).
Diante disso, e ainda com base na Lei federal 9.795, no artigo
10, a Educação Ambiental deve estar presente em todas as experiências
educativas para que através do conhecimento adquirido no decorrer do
processo, aconteça o entendimento real do Meio Ambiente, e assim se
tenha consciência das suas ações para com o meio no qual está inserido,
ou seja, a escola deve assumir um dos papéis mais importantes que é o
de contribuir para que as crianças cresçam e aprendam os diversos
valores essenciais para uma vida equilibrada principalmente com o
Meio Ambiente, e consequentemente tornando-se cidadãos
criticamente ativos na sociedade, onde desenvolva sempre, atos de
Sustentabilidade, preservando assim a natureza, e também compartilhe
tais conhecimentos, e assim propagar esses valores. (BARCELOS,
2008, p. 34).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da problemática que sociedade moderna vivência, em
que a Crise Ambiental é uma realidade, torna-se necessário refletir
sobre um novo modelo de produção que seja menos danoso ao Meio
Ambiente, considerando as diversas catástrofes que ocorreram no
mundo devido a falta de conscientização das pessoas sobre as questões
ambientais.
Em torno dessa importante discussão fica nítida a necessidade
do meio escolar discutir sobre o tema, pois, deve haver uma necessidade
na preservação e cuidados radicais para evitar grandes catástrofes
climáticas que já provocou a extinção de 83% de todos os mamíferos e
50% de todas as plantas do planeta, especialmente nos últimos 50 anos,
que muitos cientistas definem como a sexta extinção em massa de vida
nos 4 bilhões de anos de história da Terra com base às informações
apresentadas em documentários da Revista da Society National
Geographic (2015).
Portanto, para auxiliar na resolução desse problema o Ensino de
Geografia possui um papel fundamental nessa discussão, visto que a
escola é um dos ambientes que influenciam no desenvolvimento e na
formação do indivíduo. Por conseguinte, discutir sobre a temática pode
ajudar a desenvolver nas pessoas uma Consciência Ambiental através
de reflexões críticas, baseadas em dados científicos e fatos que
impactem a população.
Neste sentido, é imprescindível uma incorporação de uma
Educação Ambiental crítica, que aborda novos métodos de concepções
e de apropriações da natureza, considerando que o Ensino da Geografia
é uma ferramenta pode auxiliar na conscientização e incentivo dos
alunos, visto que eles aprenderam no observar, modificar e
compreender as mudanças ocorridas no espaço.
Dessa maneira, é necessário que os professores aproveitem
dessa discussão e utilizem a temática para trabalhar nos alunos a
Consciência Ambiental, para que assim tenhamos uma sociedade
consciente. Portanto, a Educação Ambiental deve ser compreendida
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como um método indispensável na elaboração e construção do processo
de ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Segundo dados do MEC (Ministério da Educação, 2016, s/p), a
gênese da concepção de educação integral foi utilizada no Brasil na
primeira metade do século XX e a partir de então, muitos projetos foram
criados em várias partes do país. No Estado do Rio de Janeiro na década
de (1980) mais especificamente no governo de Leonel Brizola, a partir
de uma proposta de educação integral foi implantado os CIEPs (Centros
Integrados de Educação Pública) na rede pública, sendo o projeto
reproduzido em outros municípios fluminense, com a colaboração
técnica do professor Darcy Ribeiro.
Desde o surgimento dos primeiros projetos, as escolas de tempo
integral foram sendo ampliadas e atingiram toda as regiões brasileiras,
e neste artigo foram exemplificados alguns modelos que tiveram
sucesso e ficaram conhecidos.
Barros (2018) relata em seu livro “País mal educado: por que
aprende tão pouco nas escolas brasileiras”, um exemplo de projeto que
foi considerado um sucesso e implantado em várias escolas de Recife e
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também em outros municípios do estado de Pernambuco, voltados para
a educação integral.
As escolas de tempo integral possuem a finalidade de oferecer
para os alunos diversas atividades e oficinas, com as seguintes
temáticas: meio ambiente, esportes, lazer, direitos humanos, cultura e
artes, saúde e higiene, ciências da natureza e educação econômica. Este
projeto é financiado pelo Ministério da Educação nas redes estaduais e
municipais sendo que em 2008 foi ampliado pelo Programa Mais
Educação (PME).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN
9.394/96 já ampara legalmente o tempo ampliado. No artigo 34, está
exposto que “a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola” e
ainda, nesse mesmo artigo, o § 2º preconiza que “o ensino fundamental
será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos
sistemas de ensino” (BRASIL, 1996).
Posto isto, o objetivo do referido artigo foi realizar um
levantamento bibliográfico em trabalhos e sítios da internet sobre os
principais modelos de projetos de escola de tempo integral em escala
Nacional e também destacando um projeto em escola local, localizado
no Município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, integrante da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
O modelo de projeto em escala local citado no texto é composto
de relatos e experiência de Agustinho (2019), observadas e analisadas
no período de maio de 2017 a maio de 2019, tempo em que fiz parte do
quadro de docentes do Horário Integral, tralhando com a oficina de
Jogos Recreativos e Pedagógicos.
O Projeto em escala local foi implantado no município de Nova
Iguaçu em meados de (2006), pelo ex-prefeito Lindberg Farias (PT).
Inicialmente era intitulado “Bairro-Escola”, segundo os dados da
SEMED (Secretaria Municipal de Educação). Neste mesmo ano o
referido município sediou o Fórum Mundial de educação. Em 2010, o
projeto passou a ser denominado Horário Integral, visando o
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atendimento de crianças e adolescentes num período de tempo maior do
que o tradicional (matutino ou vespertino), ou seja, ele funciona em um
horário intermediário com horas estendidas, sendo oferecido
acompanhamento pedagógico, atividades educativas e recreativas para
as crianças da rede municipal, o projeto possui um papel importante na
questão social.
METODOLOGIA
O Projeto Educacional Horário Integral: da escala nacional à
escala local
O presente artigo discute alguns modelos de projetos de escolas
em tempo integral a partir da LDB de 1996, em escala nacional e por
fim analisa o referido projeto no município de Nova Iguaçu, mais
precisamente na Escola Municipal Capistrano de Abreu no bairro Vila
Nova.
A escola de tempo integral segundo a legislação Brasileira é
aquela em que os alunos permanecem por no mínimo sete horas no
ambiente escolar, abaixo deste horário é denominada escola de tempo
parcial ou regular. Segundo a Lei 9.394 (LDB, 1996) em seu Artigo 34,
Parágrafo Segundo:
Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
[...] § 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.

O horário integral é uma proposta diferenciada de ensino em que
a preocupação maior é elaborar e estruturar o tempo de permanecia dos
alunos na escola intercalando atividades didáticas, artísticas, esportivas
e sociais, buscando o desenvolvimento humano dos discentes com o
apoio e parceria da comunidade e dos pais.
O projeto é organizado pelas secretarias de educação, em
conjunto com as unidades escolares e principalmente com o apoio da
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comunidade, que visa trabalhar a interdisciplinaridade curricular
intercalando com os conhecimentos e saberes das crianças. A proposta
de ensino em tempo integral visa à possibilidade do professor trabalhar
e utilizar temas contemporâneos de forma livre, mas que seja diferente
do horário regular dos alunos. Para o MEC (Ministério da Educação,
2016, s/p),
a Educação Integral representa a opção por um projeto educativo
integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e
interesses dos estudantes. Um projeto em que crianças, adolescentes
e jovens são vistos como cidadãos de direitos em todas as suas
dimensões. Não se trata apenas de seu desenvolvimento intelectual,
mas também do físico, do cuidado com sua saúde, além do
oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza arte,
conheça e valorize sua história e seu patrimônio cultural, tenha uma
atitude responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os
direitos humanos e os das crianças e adolescentes, seja um cidadão
criativo, empreendedor e participante, consciente de suas
responsabilidades e direitos, capaz de ajudar o país e a humanidade
a se tornarem cada vez mais justos e solidários, a respeitar as
diferenças e a promover a convivência pacífica e fraterna entre
todos.

Paro (1988) aponta que a escola de tempo integral não é algo
novo, mas ela surge, assim, como uma das “soluções novas” para a
segurança publica e também devido aos problemas gerados pela crise
econômica. A escola de tempo integral, neste contexto, investe
intensamente na questão da socialização das crianças. O projeto surge
com a ideia de ampliar a igualdade de ensino comparado com as classes
mais abastadas que matriculam seus filhos em internatos ou semiinternatos, ou em redes de ensino particular, que oferecem uma
pluralidade de formas de transmitir o conhecimento multidisciplinar
trabalhando com metodologias inovadoras e materiais didáticos de
ponta.
O Projeto Horário Integral na escala nacional
A concepção de educação integral é muito antiga, podendo ser
constatado desde a Grécia antiga. Sua contextualização histórica em
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território nacional pode ser observada desde o período colonial. O texto
exemplificará alguns projetos pioneiros e outros recentes no contexto
de escolas de tempo integral em escala nacional, além de apresentar um
quadro com as leis que regem e regulamentam a educação de tempo
integral no Brasil.
Um dos exemplos, diz respeito ao Centro Educacional Carneiro
Ribeiro (CECR), no ano de 1950, localizado na cidade de Salvador
(BA). No referido ano, Anísio Teixeira concretizou a ideia de escola de
tempo integral, inaugurando o referido Centro Educacional, o qual
visava resgatar a qualidade do ensino, num complexo de quatro escolas
classe e uma escola-parque (FERREIRA, 2007). “No Centro, além da
instrução e da educação, o aluno receberia merenda, uniforme, material
didático, livros e atendimento médico e dentário” (EBOLI, 1971 apud
CASTRO, 2009, p. 46).
Em 1960 foi implantado os Ginásios Vocacionais (GV), projeto
criado em Brasília (DF), inspirado na experiência pioneira do CECR,
também idealizado por Anísio Teixeira. De acordo com Dib (2010), o
CEE possuía um conjunto de prédios escolares para abrigar um Jardim
de Infância, quatro Escolas-Classe e uma Escola-parque. Após o jardim
de infância para as crianças de 4 a 6 anos, os alunos ingressariam na
Escola-Classe, cujo objetivo era a educação intelectual e sistemática
para crianças de 7 a 14 anos, e paralelamente, complementariam sua
formação na Escola Parque, onde seria desenvolvido as habilidades
artísticas, físicas e recreativas, bem como a sua iniciação ao trabalho,
possuindo assim uma jornada escolar de oito horas diárias.
Outro exemplo refere-se ao Ginásios Vocacionais (GV),
implantados no ano de 1960, Projeto desenvolvido no Estado de São
Paulo. A experiência dos Ginásios Vocacionais (GV) visava renovar o
ensino secundário no território paulista, através da permanência do
aluno na escola em tempo integral (DIB 2010). Conforme esse autor, os
primeiros GV foram criados em 1962 e tinham como proposta o ensino
de tempo integral para os jovens de ambos os sexos, com idade de
ingresso entre 11 a 13 anos. Os GV possuíam uma organização em
quatro anos e um currículo diversificado, dividido em duas etapas de
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dois anos: a Iniciação Vocacional, que abrangia duas séries escolares,
desenvolvidas em dois anos letivos, e o Ginásio Vocacional completo,
constituído pelas quatros séries.
Em 1980 foram criados os Centros Integrados de Educação
Pública (CIEPs). Projeto implantado no Estado do Rio de Janeiro, por
Darcy Ribeiro, que na época era vice-governador do referido Estado
durante o governo Leonel Brizola (PDT). No Brasil, o CIEP foi a
primeira escola popular de dia completo, como salienta Castro (2009).
Os CIEPs, inaugurados em 1985, objetivavam promover um salto na
qualidade no ensino fundamental do estado, proporcionando a escola de
tempo integral como uma forma de auxílio para o caos social em que
crianças e adolescentes de baixa renda se encontravam. Dessa forma,
incumbiu a educação da responsabilidade de resolver os problemas
sociais independentemente da sua modalidade. Em cada unidade do
CIEP era previsto a frequência de 600 alunos, em regime de turno
completo, de 9 horas diárias, oferecendo ensino de 1ª a 8ª séries. Os
alunos teriam direito a quatro refeições, banho, atividades esportivas,
estudo dirigido e assistência médico e odontológica (FERREIRA,
2007).
Em 1990 foram criados os Centros Integrados de Apoio à
Criança (CIACs), Projeto em escala nacional. Em 1991, o presidente
Fernando Collor de Melo, consoante com o Projeto Minha Gente,
anunciou a implementação de diversas escolas no Brasil, de ensino
fundamental em horário integral, ligados ao Ministério da Saúde
(CASTRO, 2009).
O primeiro CIAC foi inaugurado em outubro de 1992, e muitos
educadores desejavam possuir uma unidade educacional no seu Estado,
pois a proposta pedagógica desse projeto era atraente a princípio (DIB,
2010).
Ainda no ano de 1990 foram criados os Centros de Atenção
Integral à Criança (CAICs), outro projeto muito conhecido em escala
nacional. Ao assumir a Presidência da República por força do
impeachment de Collor, o presidente Itamar Franco, em (1992),
transformou o CIAC em Centros de Atenção Integral à Criança
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(CAICs). Para Dib (2010), os CAICs possuíam dois objetivos
específicos, que era oferecer as famílias de baixo poder aquisitivo
condições para que seus filhos frequentassem a escola, local em que
seria oferecido as crianças o que as mesmas famílias não teriam
condições de oferecer, como por exemplo, alimentação, vestuário
(uniforme), assistência médico-odontológica e evitar que essas crianças
entrassem precocemente no mercado de trabalho (subempregos). Esses
objetivos visavam diminuir o índice de evasão e repetência escolar.
Nos próximos parágrafos serão mencionadas algumas
experiências atuais de projetos de escolas em tempo integral em escala
nacional. Projetos que obtiveram ótimos resultados e elevaram o índice
de desenvolvimento dos alunos, nos principais sistemas de avaliação
como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
O
primeiro
exemplo
refere-se
ao
Instituto
de
Corresponsabilidade pela Educação (ICE), Projeto criado em 2004, no
Estado de Pernambuco (PE). Em Fevereiro de 1999, o presidente da
multinacional Philips na América do sul. Marcos Magalhães, em
parceria com outros empresários como Norberto Odebrecht,
proprietário da construtora de mesmo sobrenome e também de alguns
representantes governamentais decidiram restaurar um famoso colégio
de Recife, o antigo Ginásio Pernambucano, onde estudaram o expresidente Epitácio Pessoa, o economista Celso Furtado e os escritores
Ariano Suassuna e Clarice Lispector.
O Ginásio foi inaugurado em 2004, com a proposta de escola
em tempo integral, para incentivar os professores, e todos que aceitaram
trabalhar exclusivamente para o referido projeto, receberiam um
adicional de 2 mil reais no salário. Além das disciplinas tradicionais os
alunos possuíam uma grade diferenciada com aula de “Projeto de Vida”
no qual os professores analisavam as aptidões dos adolescentes
guiando-os nas escolhas para o futuro. A grade dos alunos também
previa aulas de empreendedorismo, fotografia e robótica. O modelo foi
um sucesso e outros 12 foram implementados em Recife.
Barros (2018) ressalta que após as eleições de 2006 o então novo
governador de Pernambuco Eduardo Campos, afirmou que só investiria
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no projeto das Escolas Experimentais, se ele pudesse replicar o modelo.
Sendo assim, as 12 unidades passaram por uma avaliação com prazo de
seis meses. O governador com quatro meses de avalição decidiu
expandir o projeto e criou mais trezentas unidades. O nome do projeto
passou a se chamar Escolas de Referência em Ensino Médio, no qual, o
mesmo foi sua principal marca na educação. Cumpre mencionar que
Pernambuco foi a primeira unidade federada brasileira a chegar tão
longe na expansão da educação em tempo integral.
Em 2005 no Estado de São Paulo foi criado o Projeto de Escola
de Tempo Integral (ETI), modelo que foi implementado durante o
governo de José Geraldo Alckmin, pelo secretário de educação Gabriel
Chalita, por meio da Resolução nº 89 de dezembro de 2005. Segundo a
referida Resolução, seu objetivo central era aumentar o tempo que o
aluno deve permanecer na escola para que assim sejam ampliadas suas
possibilidades de aprendizagem, bem como seja garantida sua
assistência integral não somente no que se refere à educação, mas
também as outras necessidades básicas.
O projeto oferecia aulas de manhã e oficinas culturais,
esportivas e de orientação à pesquisa à tarde. O programa foi esquecido
com a mesma rapidez que surgiu. As unidades foram se
descredenciando do programa (os diretores escolhiam se iriam aderir ou
não). No Governo de José Serra, (2007 - 2011), menos da metade das
unidades escolares continuavam com as oficinas no contra turno.
Quando Alckmin retornou ao governo paulista (2015 - 2018),
criou um novo projeto baseado no modelo pernambucano,
abandonando o anterior. Até 2017, continuavam existindo 229 escolas
da era Chalita, mas as mesmas deixaram de ser prioridade da Secretaria
de Educação.
Em 2013 no Estado de Minas Gerais foi criado o PROETI –
Programa de Educação em Tempo Integral. O programa tem por
objetivo disponibilizar espaços e propostas socioeducativos que
proporcionem o desenvolvimento integral e a interação da comunidade
estudantil por meio da realização de experiências inovadoras na área do
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esporte e lazer, possibilitando a melhoria da qualidade de vida, inclusão
social e a construção da cidadania. Gouvêa (2019, p.49) ressalta que,
A ideia de cidadania que concebemos na atualidade, se caracteriza
como a consagração do respeito ao indivíduo, concedendo a este,
princípios gerais e abstratos, como um conjunto de direitos
concretos individualizados. Define-se também como uma lei da
sociedade, que investe a todos, sem distinções, de direitos, em
quaisquer circunstâncias. A cidadania é prática, se tornando um
estado de espírito, que tem raízes na cultura.

Corroborando com a referida autora, com o intuito de promover
a cidadania, a proposta atende crianças e jovens de 05 a 18 anos,
prioritariamente de escolas públicas, preferencialmente as que estão em
situação de vulnerabilidade e risco social bem como as que apresentem
problemas de aprendizagem e/ou dificuldades motora.
Atualmente, o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigor, Lei
Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, prevê na sua sexta meta: “oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo, 50,0% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25,0% dos alunos da
educação básica” (BRASIL, 2014). Em 2013, na Superintendência
Regional de Ensino de Divinópolis (SRE Divinópolis), em Minas
Gerais (MG), a expansão da carga horária do aluno nas escolas
estaduais já abrangiam 53 escolas (40,0% do total) para atender as
diretrizes do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais, Lei nº
19.481, de 12/01/2011, conforme orienta a Secretaria Estadual de
Educação (SEE).
O estado mineiro deu um salto de qualidade em educação no ano
de 2013, quando seu IDEB (Índice de Desenvolvimento de Educação
Básica) foi o melhor entre os estados brasileiros, tanto para o ensino
fundamental I, quanto para o II.
As reformas educacionais implantadas em Minas Gerais foram
abordadas em estudos no exterior, como o famoso relatório da
consultoria McKinsey & Company how the word’s most improved
School systems keep getting better [como os sistemas educacionais que
mais avançam no mundo continuam melhorando], de 2010, e o livro
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Achieving World-Class Education in Brazil: The next agenda [Em
busca de educação de nível internacional no Brasil].
Na escala nacional segundo o MEC (2016), o principal
programa que financia e regula a agenda de educação integral no país é
o Novo Mais Educação, que surgiu do antigo projeto Mais Educação de
2007. O referido programa, criado pela Portaria Interministerial nº
17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como
estratégia do Ministério da Educação para indução da construção da
agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino
que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7
horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos:
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer;
direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital;
promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no
campo das ciências da natureza e educação econômica.
Mais recentemente o Programa Mais Educação mudou de
nomenclatura, passando a ser denominado de “Novo Mais Educação”.
O referido programa, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido
pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da
Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua
portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o
tempo de permanência dos estudantes na escola.
O Programa “Novo Mais Educação” foi implementado nas
escolas públicas de ensino fundamental, por meio de articulação
institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e
municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do
Ministério da Educação - MEC.
No quadro 01 pode ser observado as leis e regulamentação que
ampara as escolas de tempo integral no Brasil.
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Quadro 01: A escola de tempo integral quanto às suas leis e
regulamentação
Lei Nº 9.394 de
20/12/1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional

Portaria Normativa
Interministerial Nº 17
de 24/04/2007

Institui o Programa Mais Educação, que
visa fomentar a educação integral de crianças,
adolescentes e jovens, por meio do apoio a
atividades socioeducativas no contra turno
escolar.
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB regulamenta a Lei no 11.494, de 20
de junho de 2007, e dá outras providências.
Dispõe sobre os Comitês Territoriais de
Educação Integral e dá outras providências.

Decreto
Decreto Nº 7.083, de
27/01/2007

Portaria
Portaria Nº 12, de
11/05/2016
FNDE
Resolução/CD/FNDE
Nº 34, de 06/09/2016

Destina recursos financeiros, nos moldes
operacionais e regulamentares do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas
públicas municipais, estaduais e do Distrito
Federal, a fim de contribuir para que estas
realizem atividades de educação em tempo
integral, em conformidade com o Programa
Mais Educação.

Quadro 01: Leis e regulamentações. Organizado por Agustinho (2020).
Fonte: Disponível em: http://educacaointegral.mec.gov.br/documentos.

O Projeto Horário Integral na escala municipal (local)
O Município de Nova Iguaçu, servirá de exemplo de programa
em escala local, no qual foi inaugurado em março de 2006, com o nome
de Bairro-Escola. Nesta época iniciava também o primeiro mandato do
ex-prefeito Lindberg Farias do Partido dos Trabalhadores (PT). Além
das questões sociais o programa tinha como principal finalidade a
implantação de uma educação pública municipal em tempo integral.
Sua proposta inicial permaneceu até o ano de 2010. O programa ainda
continua, mas com outro nome e características diferentes.
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Segundo a SEMEDNI (Secretaria Municipal de Educação de
Nova Iguaçu), a proposta de escola em tempo integral no município foi
baseada na integração entre bairro, escola e com parceria da
comunidade. O Bairro-Escola surgiu por meio de uma cooperação entre
o setor público e privado. O objetivo principal do programa, assim
como toda a proposta de tempo integral no Brasil, é melhorar o índice
de desenvolvimento e desempenho escolar das crianças e adolescentes,
assim como, proporcionar sua socialização e acesso à cultura através de
diferentes oficinas. Barros (2018, p.213) ressalta que,
o novo modelo de escola em tempo integral que se espalha pelas
redes no país colhe resultados em aprendizagem. O desempenho
médio das escolas de turno único é de 70% melhor do que a média
da rede regular. Em Pernambuco, as escolas semi-integrais se saem
25% melhor que as regulares no índice estadual de desenvolvimento
da educação. As integrais estão, em média, 40% à frente. O sujeito
sai da escola sabendo mais. E isso é o essencial. Mas não porque
estuda em um prédio bonito. A nova concepção de jornada ampliada
foca principalmente nas pessoas nos estudantes e nos professores e
não apenas na infraestrutura física.

Segundo depoimento oral fornecido pela Diretora Adjunta
Luciana Neves, em maio de 2019, o Programa Bairro Escola na E. M.
Capistrano de Abreu deu-se no início de 2007, com a proposta de
atividades extracurriculares e reforço para os alunos no contra turno,
com um tempo considerável para o repouso, pois como o próprio nome
diz, o bairro “virava” uma grande escola, por isso havia parcerias com
igrejas, academias, e outros espaços e estabelecimentos que se
colocavam à disposição de receber o grupo de alunos, contribuindo com
sua aprendizagem. Com isso recebemos mais de 30 estagiários
compreendidos entre Ensino Médio e Universitário para o reforço em
todas as matérias e dois agentes de trânsito para ajudarem na locomoção
das turmas.
Durante dois anos fiz parte da equipe de docentes do projeto
Horário Integral no município de Nova Iguaçu, na qual realizava
atividades na oficina de Jogos Recreativos e Pedagógicos, neste período
trabalhei com alunos do terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.
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As pesquisas referentes às escolas de tempo integral fizeram parte de
um capítulo do meu trabalho monográfico (AGUSTINHO, 2019), no
qual a geografia esteve sempre presente nas atividades escolares dos
alunos.
Cumpre mencionar que a atividade desenvolvida na referida
oficina, abordou o conceito de bairro a partir de mapas mentais, tendo
como fundamentação teórica os preceitos da Professora Lívia de
Oliveira. Além do exemplo citado, diversas atividades foram realizadas
pelas crianças, em outro caso os discentes aprenderam sobre as
principais características das cinco regiões do Brasil, eles receberam
mapas das regiões para colorir e identificar as unidades federadas das
respectivas regiões.
Para aumentar a compreensão e desenvolvimento dos alunos, a
geografia foi trabalhada de forma básica e simples, apresentando
poucos conceitos e o foco era sempre a localidade, o lugar de vivência,
o bairro, e as principais características do município, sendo elas as
naturais, artificiais e socais.
Por falta de recursos, em 2015/2016 a Secretaria Municipal de
educação do município reformulou o Programa de Horário Integral e as
atividades passaram a ser o reforço da aprendizagem em Língua
Portuguesa, em Matemática, arte e cultura, jogos recreativos e
pedagógicos e incentivo à leitura, em que somente 4 ou 5 estagiários do
Ensino Superior atendiam aos alunos. Em 2018, por falta de material
humano, perdemos o incentivo a leitura, que foi agregada às outras
oficinas, principalmente na de reforço a Língua Portuguesa e arte e
cultura.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A reflexão e o debate sobre os projetos de escolas em tempo
integral na escala nacional à local constituem ótimas ferramentas que
amplia e viabiliza a socialização e desenvolvimento de alunos que não
possuem acesso a redes de ensino particular de alto padrão, e neste
contexto, as redes de ensino pública, com uma metodologia pedagógica
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diferenciada, possuem o papel de diminuir as desigualdades no sistema
de educação do país.
Portanto, com base nos dados do Centro de Referência em
Educação integral, pode-se inferir que o Programa obteve bons
resultados, sendo eles a utilização e transformação do espaço público
da cidade em polos educacionais, as ruas, parques e praças ficaram mais
limpos, a agenda de educação do município passou a ser elaborada com
o poio da comunidade e do setor privado.
O projeto de escolas em tempo integral de Nova Iguaçu, foi
certamente um programa com bons resultados, chegando a atingir toda
a rede de ensino no município.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola de tempo integral ofertada pela rede publica de ensino
de hoje é aquela que se destina a camada de baixa renda da população,
geralmente com família constituída por pessoas desempregadas, que
necessitam de auxílios do governo ou por membros que trabalham no
setor informal, sendo de fundamental importância na construção e
promoção da cidadania.
O Projeto Educacional Horário Integral é um programa que
promove o desenvolvimento dos alunos da rede pública municipal de
Nova Iguaçu, oferecendo diversas oficinas, onde os discentes adquirem
novos conhecimentos de forma diferenciada com uma metodologia
pedagógica composta por atividades lúdicas e recreativas, além de
receber uma alimentação variada e saudável.
Os Projetos voltados para a educação em horário integral, como
pudemos observar nos exemplos mencionados no artigo, são
importantes na formação de cidadãos mais conscientes, suprindo, em
parte, as deficiências encontradas em suas famílias, destituídas muitas
vezes de cidadania.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa discutir a temática dos Riscos
direcionada para uma Educação geográfica, na construção de um
raciocínio geográfico que impulsione o pensar e agir no espaço a partir
da abordagem dos Riscos. Nesse sentido, acredita-se na amplitude desse
conceito para se trabalhar os aspectos tecnológicos, sociais e físiconaturais, de maneira integrada. É importante ressaltar, que, o risco é,
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[...] a percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível
por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido exposto a
ele” e pode ser definido como “a representação de um perigo ou alea
(reais ou supostos) que afetam os alvos e que constituem indicadores
de vulnerabilidade (VEYRET, 2007, p. 30).

Fundamentado na discussão feita por Veyret (2007), o conceito
de risco compreende a fragilidade do grupo e/ou sujeito quando alvo da
possibilidade de processos ou em situação de perigo decorrente de
vários aspectos, dentre eles a vulnerabilidade. Assim, fica evidente a
necessidade em se trabalhar a percepção das pessoas, em especial dos
estudantes, no que tangencia ao risco.
De acordo com Lourenço Lourenço (2006; 2018), os riscos são
classificados em três grandes conjuntos: naturais, antrópicos e mistos,
sendo os riscos naturais os que possuem origem na natureza; os riscos
antrópicos compreendem os fenômenos que causam danos em
resultado da interferência e intervenção do ser humano, atrelado nesse
processo às relações socioeconômicas, políticas e culturais e os riscos
mistos são resultantes tanto de condições da natureza, quanto de ações
antrópicas. Vale ressaltar ainda que, incluso nesses três conjuntos de
riscos há subtipos, visto que há uma necessidade de subdivisões que
abarquem alguns aspectos e características mais específicas,
destacando-se os subtipos referente aos riscos sociais, tecnológicos,
naturais e ambientais.
Nesse sentido, a partir da associação do risco social e natural,
propõe-se elaborar uma prática pedagógica voltada para a construção
de um raciocínio geográfico, ancorado na relação dos sujeitos com o
espaço, na construção de uma prática cidadã crítica, refletindo as
disparidades das vulnerabilidades no espaço geográfico e para além
disso, perpetuar a ideia de que o sujeito-aluno ao compreender que seu
corpo, também, pode ser visto como um espaço, onde o mesmo está
apto a vivenciar o risco e se encontrar em vulnerabilidade e situação de
perigo.
A abordagem de Riscos, na sociedade atual, permite estabelecer
diversas conexões e relações contextualizadas, visto que a estrutura
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social presente está inserida em um sistema de produção, no qual a
produção de riquezas é acompanhada pela produção de riscos, fato
exemplificado pelo esgotamento dos recursos naturais renováveis e não
renováveis, a geração de substâncias nocivas que poluem o solo, a água,
o ar, que contaminam os lençóis freáticos e põem em perigo a vida na
Terra. Em todas as essas formas de manifestação, ocorrem as múltiplas
facetas advindas da atual sociedade, onde os riscos estão fortemente
presentes e entrelaçados em diferentes esferas da vida do indivíduo.
Para além disso, na escala corporal, cada vez mais nota-se a
intensificação de vulnerabilidades associadas à questão de raça e de
gênero, fruto de estruturas sociais patriarcais e do racismo estrutural,
provocando que esses corpos se encontram em situações iminentes de
risco, visto como corpos marginalizados e não-aceitos. Nessa lógica
Ulrich Beck (1986) alerta que vivemos em uma sociedade de riscos,
como discutido por Agripa Alexandre (2000), ao considerar a
contribuição desse estudioso quanto ao comportamento e
transformação da sociedade e da ciência.
À vista disso, nessa sociedade de riscos a Educação geográfica
possui enorme potencial, no sentido de desenvolver cidadãos
conscientes de suas ações e capazes de ver, reconhecer e agir sobre
processos que levem à redução dos riscos de desastres, presentes na
sociedade. A Educação geográfica se orienta para a compreensão de
diferentes viés e contradições presentes no espaço, tanto o do corpo
quanto o do meio. De acordo com Le Breton (2010, p.9) “antes de
qualquer coisa, a existência é corporal”, em que produz teias de
significações que cercam e estruturam o indivíduo e/ou o grupo de
pertencimento, portanto, o corpo também deve ser entendido como o
espaço.
Trabalhar em sala de aula o reconhecimento das condições
espaciais, sociais e corporais, bem como a identificação e situações dos
riscos e vulnerabilidades, é fundamental para que o sujeito/aluno tenha
conhecimento sobre o assunto, analisando de forma crítica a realidade
em que está inserido e com potencial e conhecimento para tomar
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medidas de proteção antes, durante e após as crises decorrentes de
eventos naturais e sociais, que o coloque em situação de risco.
No presente trabalho, esses eventos serão trabalhados a partir de
dois materiais didáticos, sendo o primeiro um boletim geográfico
informativo edição nº 04 sobre o período das chuvas (2018) e o segundo
boletim acerca da vulnerabilidade na pandemia, edição nº06 (2020),
ambos elaborados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia,
Educação e Riscos (GEPEGER) e pelos seus integrantes, vinculados
aos Projetos de Extensão intitulado ‘Conhecimentos e ações educativas
para prevenção e redução de riscos ambientais’ e a Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ).
Nesse caminho, a Educação geográfica pode e deve ser meio
para explicar e compreender esses eventos de riscos em sala de aula.
Para Callai (2019, p.16) “a finalidade da educação geográfica é
contribuir na construção de um pensamento geográfico, quer dizer,
desenvolver modos de pensar que envolvam a dimensão espacial”.
Portanto, construir com o aluno o raciocínio geográfico e fornecer-lhe
as ferramentas para que possa perceber, identificar e explicar as
situações de perigos e vulnerabilidades que estão presentes no seu
cotidiano, tendo, portanto, potencial para a construção de uma melhor
capacidade de enfrentamento ao perigo ou a crise, tornando-se mais
resistente e/ou resiliente. Cavalcanti (2002, p. 12-13) afirma ainda que,
“o trabalho de educação geográfica na escola consiste em levar as
pessoas em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das
coisas, dos fenômenos que elas vivenciam, diretamente ou não, como
parte da história social”.
O professor de Geografia pode ser um provocador, um sujeito que
pode resgatar a curiosidade a partir dos sentimentos que movem os
estudantes; pode ser um agente que captura as necessidades e
desejos internos e os externaliza, para que o mundo passe a fazer
sentido e a vida tenha a possibilidade de melhorar (CASTELLAR,
2019, p.16).

Nessa perspectiva, nota-se a importância do papel do professor,
das práticas educativas, que visem uma abordagem significativa e
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crítica, e do conhecimento e conteúdo, com base na realidade e
cotidiano dos alunos. Uma Educação geográfica, como formação,
conhecimento e caminho potencial para educar para a cidadania, para
redução dos riscos de desastres, por meio da geografia escolar.
METODOLOGIA
As discussões e reflexões aqui realizadas se fundamentam em
leituras e em práticas educativas possíveis, por meio do uso de dois
boletins geográficos informativos, desenvolvidos a partir da temática
de riscos, contextualizados com o período das chuvas e o processo de
intensificação das vulnerabilidades na pandemia, com enfoque para o
corpo, também entendido como um espaço que possui limites. Dessa
forma, fez-se uma discussão a partir do risco ambiental e social,
podendo auxiliar no ensino de geografia em diversos âmbitos,
possibilitando
contextualizar
temas
importantes
para
o
desenvolvimento de um raciocínio geográfico, voltada para a cidadania
e para o entendimento do espaço em ambos os viés discutidos na
introdução do trabalho.
O boletim geográfico constitui-se a partir de estudos no âmbito
de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de diálogos entre a
universidade e as escolas públicas da cidade de São João del-Rei
(UFSJ), acerca de fenômenos geográficos, formação do território e a
paisagem de riscos. De acordo com Souza (2020) o boletim geográfico
é composto a partir de conhecimentos científicos, de aprendizagem, de
informação, problematizações e atividades lúdicas com jogos e charges.
Nos dois boletins, foco deste trabalho, foram selecionados
conceitos-chave para a construção do conhecimento com os alunos. No
boletim “O período das chuvas” selecionou-se os eventos de inundação,
alagamento e enchente para aprendizagem a partir da diferenciação
conceitual desses eventos, bem como a elaboração de problematizações
a partir das suas manifestações e suas formas de prevenção. Já no
boletim “Pandemia e vulnerabilidade” deu-se enfoque no conceito de
vulnerabilidade, a fim de abordar os corpos mais vulneráveis
- 61 -

socialmente na capacidade de enfrentamento durante a pandemia da
Covid-19.
No boletim “O período das chuvas” (Figura 1) os eventos da
enchente (cheia), inundação e alagamento possuíram foco central para
a construção de problematizações referente a esse tipo de risco e seus
métodos de prevenção. A enchente (cheia) refere-se ao aumento
temporário do nível d’água no canal de drenagem devido a vazão,
atingindo uma cota máxima, porém sem transbordar. A inundação
compreende o transbordamento das águas de um canal de drenagem,
atingindo áreas marginais e de várzea. Já o alagamento consiste no
acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos, ocasionados por
problemas de drenagem (GOERL; KOBIYAMA, 2005). Portanto, a
partir da diferenciação conceitual desses eventos iniciou-se o processo
de problematização, voltado para pensar a manifestação desses eventos
no período de chuvas na cidade, como preveni-los e o papel dos poderes
públicos e dos cidadãos nessa problemática.
A reflexão do referido boletim nos remete a um questionamento
acerca da atuação antrópica no ambiente urbano, principalmente
relacionado a poluição das ruas e o descarte de lixo. Entre as medidas
de prevenção ressaltadas para reduzir a situação de vulnerabilidade
durante o período de chuvas destacam-se o fato de não jogar lixo ou
entulho nos córregos, não construir moradias próximo a córregos que
possam encher e transbordar e a atenção aos sinais de alerta emitidos
pela defesa civil de sua cidade ou bairro. Além dessas medidas de
prevenção antecedentes ao evento, é preciso se atentar para as medidas
durante e após o evento, voltando-se a atenção para o avanço do nível
de água e cuidados com as águas desses córregos, que podem ocasionar
contaminação de graves doenças.
À vista disso, ressaltando a importância do papel de
conscientização para a prevenção do evento da inundação e alagamento,
principalmente devido a poluição e descarte de lixo nos córregos e nas
zonas de drenagem escoamento, é preciso também nos atentarmos para
a influência do poder público e do planejamento das cidades. Assim,
por meio do boletim geográfico e das discussões é possível
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problematizar criticamente a ocupação nas cidades, voltado para o
porquê que algumas parcelas da população constroem suas casas bem
próximas aos córregos, em cima ou embaixo de barrancos. Diante disso,
cabe explicitar as nuances geradas pelo processo de desigualdade social
e de acesso à moradia nas cidades, em que as porções mais baratas da
cidade destina-se a população mais pobre e suscetível a essas áreas que
acabam por se configurarem como de riscos, devido à ocupação.
FIGURA 1:
Boletim Informativo geográfico “O período das chuvas”

Fonte: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Geografia e Riscos
(GEPEGER), 2018.

Em relação ao boletim intitulado “Vulnerabilidade e pandemia”
(Figura 2) a perspectiva central da abordagem consiste na discussão dos
corpos mais vulneráveis na pandemia da Covid-19, que reflete
problemas estruturais instituídos na sociedade. Dessa forma, a partir do
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conceito de vulnerabilidade, resistência e resiliência o boletim traz
contribuições que auxiliam em uma análise crítica acerca das
desigualdades sociais em meio à pandemia, em que alguns corpos se
encontram mais vulneráveis e marcados socialmente, e que possui
relação intrínseca com a questão de raça e gênero.
Na construção desse boletim levou-se em consideração os
aspectos geográficos que permitiram a rápida expansão do vírus SarsCov-2 no mundo, ressaltando o arranjo da organização do espaço
mundial, a partir de uma lógica globalizada, em que redes e fluxos
ligam a todo momento as diferentes regiões do mundo. Assim, a partir
dessa contextualização geográfica, deu-se enfoque ao fato de que o
vírus não escolhe a quem o irá contaminar, mas em relação ao acesso a
cuidados médicos e a capacidade e condições sociais de enfrentamento
à doença, ela não é democrática.
Figura 2:
Boletim geográfico “Vulnerabilidade e pandemia”.

Fonte: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Geografia e Riscos (GEPEGER),
2021.
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Nesse viés, Souza e Lourenço (2015, p. 36) apontam e
desenvolvem definições de alguns conceitos de risco. dentre eles o de
vulnerabilidade, entendido como o conjunto de circunstâncias e
características de uma comunidade que a torna suscetível aos efeitos
nocivos do processo, do perigo iminente; resistência, voltado para a
capacidade do sistema de resistir e permanecer sem ser afetado após
distúrbios externos e resiliência a partir da capacidade do sistema de
retornar às condições originais após ser afetado, problematizou-se o
perfil dos mais afetados pela doença no Brasil. Nesse sentido, a partir
desses conceitos, a intensificação dos danos da pandemia é mais
acentuada em alguns corpos, fruto da forma que culturalmente nos
organizamos como sociedade, em que alguns grupos encontram-se mais
vulneráveis que outros. Abordar esses corpos mais vulneráveis, que
compreendem uma dinâmica social de classe, raça e gênero, leva a
pensar na desigualdade espacial, bem como a vulnerabilidade desigual
desses corpos. Diante disso, este boletim apresenta uma discussão
voltada para o risco social, presente em uma crise biofísica (pandemia
Covid-19).
Nessa perspectiva de análise crítica, o vírus afeta
desproporcionalmente os negros, resultado da desigualdade racial e do
racismo estrutural que remonta à escravidão. Segundo Edna Maria de
Araújo, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordenadoras do
Grupo Temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), em reportagem realizada pelo Gênero e Número
(2020), destaca que a estruturação histórica do racismo faz com que
essas populações sejam colocadas à margem, o que faz com que
tenhamos iniquidades históricas, e resulta que essas populações tenham
menos possibilidade de enfrentar a pandemia.
No Brasil, as condições sociais e ambientais são as que têm mais
impacto na mortalidade e doenças que afetam a população negra e
indígena. Os indicadores sociais dessas populações estão em situação
de desvantagem e vulnerabilidade social em relação à população
branca. Nesse contexto, pode-se observar que a pandemia escancarou a
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desigualdade racial em vários setores, tanto na saúde, segurança,
educação e violência. Mesmo em meio a uma pandemia e à imposição
de isolamento social, homens negros continuam sendo mortos pela
polícia em condições desproporcionais, as mulheres negras são as
maiores vítimas da violência de gênero (que ficou ainda mais silenciosa
nesse contexto) e foi um desafio para mães e estudantes, principalmente
negros, prosseguirem com o ensino online/remoto. Assim, o boletim
“Vulnerabilidade e pandemia” busca debater sobre o assunto,
problematizando a respeito da vulnerabilidade e capacidade de
enfrentamento à pandemia perante os corpos mais vulneráveis
socialmente, que encontram-se espacialmente distribuídos e
concentrados em recortes espaciais desiguais, definidos histórico,
cultural e economicamente.
Portanto, a partir da leitura e discussão dos boletins - “O período
das chuvas” e “Vulnerabilidade e Pandemia” - é possível articula a
abordagem de Riscos com os aspectos sociais, políticos, econômicos e
ambientais que permeiam a sociedade e o cotidiano dos alunos, em uma
proposta de construir diálogos e reflexões críticas, ressaltando o papel
de construção de uma cidadania efetiva da sociedade, ancorada na
abordagem de igualdade e luta por melhores condições de vida e
oportunidade de enfrentamento frente aos diversos tipos de riscos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir da exposição feita no item da metodologia, é notório
que os boletins têm potencial para serem utilizados como uma prática
pedagógica em conjunto aos conteúdos programáticos da Geografia. A
Educação para o risco e a Educação geográfica promovem a cidadania,
uma vez que o sujeito/aluno constrói com o professor em sala de aula
um raciocínio geográfico mais crítico e direcionado para a compreensão
dos elementos em escala global e pessoal, ao considerarem o fenômeno,
a sua localização e distribuição, a conexão entre os fatos e as escalas,
revelando que há uma seletividade na organização espacial da
sociedade, como argumenta Moreira (2019).
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Para além disso, mesmo que os boletins discutidos no presente
trabalho tenham sido criados em sua maioria por um grupo de alunos
de Geografia que estuda os riscos, é perceptível como o material
produzido pode e deve ser utilizado em outras esferas do conhecimento.
Dessa forma, a Educação para os riscos pode acontecer de forma
interdisciplinar, com auxílio e complemento de outras disciplinas que
fazem parte do ensino básico.
Nesse caminho, o boletim que abarca os eventos de riscos que
advêm das temporadas de chuvas, possibilitando que o professor faça
uma integração entre o conteúdo programático e a realidade do aluno
em sala de aula, quando o educador tem conhecimento das áreas de
risco no entorno da escola ou na cidade em que atua, rompendo assim
com o ensino tradicional que é voltado apenas para o ensino a partir de
livros e apostilas com conteúdo estipulados pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Nesta, existe a indicação da importância de se
considerar a abordagem dos Riscos, tanto na perspectiva das práticas
corporais em atividades físicas quanto nos movimentos e
deslocamentos no espaço da cidade, na dinâmica do urbano.
Acrescentamos aqui a prática corporal em interação com a dinâmica da
natureza.
Com o auxílio do boletim ligado às temporadas de chuvas, o
professor pode atuar em sala de aula fazendo com que o aluno se
perceba como um sujeito cujas ações podem impactar positivamente ou
negativamente no espaço, dando seguimento a uma situação de risco ou
a redução desses desastres. Pensando nisso, o principal elemento
provedor dos eventos de riscos nesse boletim é a água, que de origem
natural, a partir da precipitação é responsável por promover as cheias e
inundações, como dinâmica natural. Essa dinâmica pode ser
intensificada, levando ao aumento de velocidade e abrangência das
inundações, decorrente da forma de ocupação do relevo, da construção
da cidade e do plano de uso e ocupação,
A água, como agente natural e componente da natureza, deve
ser compreendida em seus diversos ambientes e condições, atento aos
seus fluxos, ciclo e dinâmica pertinentes não só aos aspectos
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geográficos, mas também aos biológicos, que chegam à escola, à
disciplina como conteúdos de geografia e de ciências, por exemplo.
Pensando nisso, a atividade pedagógica desse componente natural e
espacial, retomado na perspectiva do risco ganha interdisciplinaridade,
uma vez que a conscientização das doenças e demais problemas que
advêm do evento de inundação e alagamento torna-se necessária na
educação para agir durante e/ou após esses eventos.
Para Dealessandri (2013, p.16),
É necessário também, uma conscientização de todos os moradores
sobre as doenças infecciosas que as águas das enchentes e
inundações podem transmitir, como as principais: Leptospirose,
Diarreia, Febre Tifoide e Hepatite.

Partindo da necessidade da conscientização dos moradores que
podem ser alvo desses eventos, fazer a Educação para os riscos se torna
mais eficaz quando engloba as múltiplas facetas dos elementos que
promovem o risco, trabalhado em questão, podendo facilitar a
compreensão do aluno com maior amplitude de conceitos, conteúdos,
metodologias de ensino e atividades voltadas para esse tipo de ensino e
educação almejado.
Deste modo, exercer uma prática pedagógica promovida por
professores de geografia e de biologia, a partir da temática da água que
engloba o risco natural, soma o processo de ensino-aprendizagem dos
alunos, uma vez que o professor de geografia poderia enfatizar o
conhecimento sobre o fluxo da água, sua dinâmica, escoamento e
drenagem da água e hidrografia, por exemplo, enquanto o professor de
biologia agregaria com as informações voltadas para as doenças
transmitidas, ensino do ciclo da água e outros, mostrando mais uma vez
que a educação do risco é interdisciplinar e pode ser potencializada com
outros conteúdos além dos ligados à geografia.
Já o segundo boletim discutido na metodologia, que está
relacionado com o risco social em relação a questão da vulnerabilidade
na pandemia da Covid-19, nota-se a importância da inclusão desses
temas emergentes para a compreensão da espacialidade contemporânea,
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voltado principalmente para a discussão de gênero e das relações
étnico-raciais, já que essas realidades sociais também fazem parte do
cotidiano dos alunos e são vividas por eles. Além disso, esses temas são
cotidianamente abordados pela mídia, o que pode acarretar o risco que
sejam tratados de maneira superficial e estigmatizada, reforçando a
importância do papel do professor na Educação e discussão dessas
temáticas.
A partir da construção da espacialidade do corpo com os alunos,
o ensino interdisciplinar, com esse boletim geográfico, poderia
acontecer com auxílio dos professores de história, por exemplo, ao
articular o contexto histórico de outras pandemias como a atual devido
a covid-19 e, ainda, com auxílio do professor de biologia os elementos
virais poderiam ser articulados e trabalhando um outro viés da
vulnerabilidade corpo ligado a saúde física, mental e psíquica nesses
momentos históricos.
Portanto, reforça-se a importância dos professores ao trazer
esses temas para o debate com transparência, permitindo um diálogo e
explicando as diversas contradições e complexidades em torno dos
Riscos e suas relações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após toda a discussão feita em torno dos boletins, e as
possibilidades em utilizá-los buscando fortalecer a educação geográfica
e educação para os riscos, vale ressaltar a necessidade em trazer para o
âmbito geográfico a discussão do corpo como escala de espaço.
Entender esse novo viés da geografia dá margem a novas possibilidades
de estudos e compreensão sobre dinâmicas que ainda não foram
exploradas na academia, pela Geografia.
No que tange a relação entre Ensino de Geografia e Riscos, o
boletim introduz os conceitos essenciais do estudo de riscos e
contextualiza-os com a atual conjuntura mundial, além de abordar
medidas de prevenção e problematizações acerca dos corpos mais
vulneráveis na sociedade. Portanto, os boletins elaborados podem servir
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como importante ferramenta para introdução da temática dos Riscos no
Ensino de Geografia, criando possibilidades para a “Educação para
Redução de Riscos” na escola. A concepção e produção desse material
vem sendo construída desde 2016, quando as primeiras edições
focalizaram as questões dos riscos naturais e ambientais, com atenção
para os fenômenos da natureza e as intervenções antrópicas. Aquelas
edições, ligadas às discussões da Educação para os riscos e geografia
possibilitou vislumbrar novas temáticas à luz de outros riscos como os
sociais, que podem e devem ser considerados também na Educação para
os Riscos, inicialmente muito focado nas questões ambientais.
A partir das análises acerca dessas questões, a Educação para o
Risco torna-se indispensável, uma vez que trabalha nuances da
realidade dos alunos, além de ser um mecanismo da redução dos riscos
de desastres naturais, sociais, tecnológicos e ambientais.
Desta forma, a educação geográfica a partir da construção do
raciocínio com o aluno, para que o mesmo se torne capaz de entender
distribuição, localização, conexão e as escalas de espaços, e a quais
eventos de perigo e vulnerabilidade eles estão sujeito, implica em um
ensino crítico sobre o meio e a forma que ele se relaciona como
indivíduo social.
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INTRODUÇÃO
A relação entre o ser humano e o meio ambiente foi bastante
alterada, principalmente após o surgimento das cidades que eram
símbolos de grandeza e riqueza, enquanto os espaços rurais passaram a
ser concebidos como áreas de pobreza que serviam apenas para
abastecimento das cidades, como disse Huberman:
Quando surgem cidades nas quais os habitantes se ocupam total ou
principalmente do comércio e da indústria, passam a ter necessidade
de obter do campo o suprimento de alimentos. Surge, portanto, uma
divisão do trabalho entre cidade e campo. Uma se concentra na
produção industrial e no comércio, o outro na produção agrícola
para abastecer o crescente mercado representado pelos que
deixaram de produzir o alimento que consomem (HUBERMAN,
1981, p. 51).

Após a Revolução Industrial, tem-se percebido que as ações
antropológicas e também a intensificação de problemas ambientais têm
acontecido de forma mais rápida e intensa, modificando os espaços
habitados e também os naturais.
Em um país como o Brasil, onde a distribuição de terras se deu
de forma extremamente desigual, como afirma Veiga:
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Esta é uma característica bastante comum nos países do chamado
Terceiro Mundo, em que os latifúndios se constituíram durante a época
colonial. O Brasil, como muitas outras nações latino-americana, oferece
um bom exemplo. Sua formação econômica acabou favorecendo a
permanência de enormes domínios nas mãos de poucas famílias. No
século XIX, o poder dos senhores de engenho, dos fazendeiros de café,
dos grandes importadores de manufaturas e dos traficantes de escravos
era tão grande que conseguiram, numa verdadeira “santa aliança”, não
só manter a escravidão, como impedir, por todos os meios, que muitos
homens livres e muitos imigrantes se transformassem em pequenos e
médios proprietários (VEIGA, 1981, p. 12).

Mais especificamente falando sobre a zona da mata
pernambucana, onde prevalece a cultura da cana de açúcar, e
consequentemente o latifúndio. Fazendeiros e donos de usinas possuem
extensas propriedades rurais, e, a muitos trabalhadores, resta serem
empregados desses latifundiários, vivendo e trabalhando em
propriedades que não os pertencem, e, em muitos casos, sem
perspectiva de ascensão social e financeira.
Nos dias contemporâneos, é possível perceber as desigualdades
existentes no campo, mais especificamente falando sobre a zona da
mata pernambucana, onde prevalece a cultura da cana de açúcar, e
consequentemente o latifúndio.
Por muitos anos as populações rurais foram e têm sido tratadas
como segundo, ou até terceiro plano, tendo que se adaptar a políticas
feitas em ambientes urbanos, por pessoas que residem em áreas urbanas
e que, por muitas vezes, não conhecem a realidade dessas populações a
fundo. Isso se reflete em diversos aspectos sociais, econômicos, e
culturais, e também na educação.
A educação rural, em primeiro lugar [...] sempre representou uma
fatia muito pequena e mesmo marginal nas preocupações do setor
público; em segundo lugar, os resultados obtidos (onde e quando
foram obrigados) parecem revelar mais um “desfecho” do processo
de desenvolvimento das diversas comunidades do que uma ação
verdadeiramente transformadora e, finalmente, em terceiro lugar,
uma função “legitimadora” da presença dos agentes neste contexto,
seja como forma de encobrir ou desviar as atenções sobre o seu
papel real (CALAZANS, 1981, p.162).
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Muito poderia se discorrer sobre os processos de modificação
dos espaços rurais e urbanos e processos migratórios, porém, nesse
trabalho procura-se trazer uma discussão baseada nas perspectivas dos
estudantes do 6º e 7º ano do ensino fundamental da Escola Municipal
Dr. Marivaldo Burégio de Lima, localizada no centro da cidade do Cabo
de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, sobre Reforma
Agrária. É válido ressaltar que a pesquisa foi realizada sem qualquer
intervenção prévia sobre o assunto com os estudantes, pois buscava-se,
nesse primeiro momento (há a intenção de continuar o trabalho,
futuramente), analisar as concepções deles sobre os processos
concernentes à distribuição de terra, que são tão pertinentes às suas
vivências cotidianas.
Contextualizando o espaço da realização da pesquisa, serão
trazidas a seguir informações gerais sobre o município do Cabo de
Santo Agostinho, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), possui aproximadamente 189 mil habitantes,
segundo do Censo Demográfico de 2010, sendo 17.242 moradores de
zona rural, somando um total de 9% da população vivendo em áreas
rurais.
Apesar de estar localizada na Região Metropolitana do Recife
(RMR), e do litoral pernambucano, o Cabo também possui uma extensa
área rural, e boa parte dessa área pertence – economicamente e
dinamicamente falando – à zona da mata pernambucana, sendo assim
parte também da zona canavieira, além de contar com estabelecimentos
rurais de diversos tipos, prevalecendo os latifúndios canavieiros.
Como fora previamente mencionado, em muitos
estabelecimentos rurais da zona rural do Cabo, os proprietários são
grandes fazendeiros e usineiros, o que faz com que boa parte da
população residente nas áreas rurais, não sejam donas de suas próprias
terras, sendo muitos trabalhadores assalariados, que trabalham/ vivem
nas propriedades dos fazendeiros, e têm direito à moradia enquanto
estiverem prestando serviço na propriedade.
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METODOLOGIA
Para a realização do trabalho, foram realizadas pesquisas
bibliográficas para embasamento teórico, e também foi feita uma
pesquisa descritiva-opinativa.
uma pesquisa descritiva [que] visa descobrir e observar fenômenos
existentes, situações presentes e eventos, procurando descrevê-los,
classificá-los, compará-los, interpretá-los, compará-los, interpretálos e avaliá-los, com o objetivo de aclarar situações para idealizar
futuros planos e decisões (MARTINS JÚNIOR, 2008, p.83).

Além disso, também “se visa identificar atitudes, pontos de
vistas e preferências das pessoas sobre algum assunto” (MARTINS
JÚNIOR, 2008, p.84).
A população pesquisada foi composta por doze estudantes do 6º
e 7º ano do ensino fundamental, residentes da zona rural do referido
município, a fim de obter informações sobre a situação residencial e
trabalhista das suas famílias (se são donos da terra ou apenas trabalham
nela; se residem e trabalham na área rural), além de indagar sobre como
se dá a locomoção desses estudantes entre suas residências e a escola,
que se localiza no centro do Cabo. É importante mencionar que os
estudantes entrevistados são de diferentes localidades – desde vilas
rurais até engenhos, propriamente ditos.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi um
questionário, composto por dezesseis questões, objetivas e subjetivas,
que foi aplicado para doze estudantes do 6º e 7º ano do ensino
fundamental.
Dentre as questões propostas, destaca-se as seguintes: Como se
faz e quanto tempo se gasta no percurso de casa até a escola; Se o lugar
onde o estudante mora pertence a própria família, pertence a outra
pessoa e os familiares apenas trabalham lá, ou outra alternativa; Se os
pais ou responsáveis trabalham no mesmo lugar onde vivem e se
existem pessoas da família que trabalham na área urbana; Se já foi
necessário que a família se mudasse devido a o chefe da família perder
o emprego em uma propriedade rural; Se o estudante considera justo
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que poucas pessoas possuam grandes propriedades de terra, enquanto
muitas famílias apenas trabalham e não possuem residência própria.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados coletados foram analisados, de forma conjunta,
quantitativos e qualitativos, pois uma questão depende da outra, e o
objetivo da pesquisa não foi mensurar números, mas sim analisar a
concepção sobre distribuição de terras rurais e qualidade de vida.
Através da pesquisa, pôde-se perceber que existe uma
diversidade quanto à situação de vida dos estudantes, o que já se
esperava. Dos 12 entrevistados, 5 afirmaram que a propriedade pertence
à própria família, porém espera-se que a quantidade seja menor, pois
alguns estudantes não sabem que, na verdade, vivem em uma
propriedade pertencente a um fazendeiro, devido à sensação de
pertencimento ao lugar, principalmente quando vivem na mesma
propriedade desde crianças.
Sobre a distribuição de terras, metade dos pesquisados
afirmaram que consideram que é justo que poucas pessoas possuam
grandes propriedades de terra, enquanto muitas famílias apenas
trabalham e não possuem residência própria, e a outra metade afirmou
que considera essa situação injusta. É válido relembrar, nesse ponto do
trabalho, que não foram realizadas intervenções didáticas/conteudistas
com os estudantes sobre o tema da pesquisa, e buscou-se a não
intervenção no processo de pesquisa, pois a ideia, como já fora
anteriormente mencionado, se dava em, justamente analisar suas
percepções e opiniões baseadas apenas em seus conhecimentos prévios
e suas vivências.
De forma geral, os resultados da pesquisa mostraram que alguns
estudantes possuem algumas noções sobre justiça social e conhecem,
pelo menos em partes, as desigualdades vivenciadas no contexto rural
latifundiário. Mostra-se de relevada importância, também, destacar que
a realidade de alguns estudantes não se enquadra no contexto de
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trabalhadores do latifúndio, pois alguns vivem em propriedades que
pertencem à própria família.
Os resultados obtidos mostram que, apesar de existirem
diferentes realidades, o que predomina na zona rural do Cabo de Santo
Agostinho, ainda, é a desigualdade. Fatores observados como: falta de
acesso à terra, falta de infraestrutura nos espaços rurais, dependência
empregatícia para o direito à residência, entre outros, são fatores que
dificultam a vida nas propriedades rurais, e dificultam a ascensão social
e possibilidade de melhor qualidade de vida.
Apesar da pouca idade e nível de instrução dos estudantes, e o
pouco conhecimento teórico sobre questões agrárias, pôde-se perceber
que alguns têm noção dos problemas existentes em seus locais de
residência, principalmente quando comparados às áreas urbanas.
No contexto acadêmico, sempre são discutidas questões de
distribuição de terra, como exemplo as disciplinas e encontros de
Geografia Agrária, porém ainda há muito a se fazer para conscientizar
as classes mais baixas, principalmente os trabalhadores rurais do
latifúndio, sobre as desigualdades existentes em seus contextos de
vivência, e acreditamos que conscientizar os estudantes seja um dos
possíveis caminhos para despertar a consciência de classe que,
sabemos, já existe em diferentes proporções e formas.
Procurou-se, pelo menos nessa primeira intervenção, não trazer
conteúdos didáticos prévios, pois, como já antes mencionado,
objetivava-se, aproveitar os conhecimentos dos estudantes, que também
são moradores de zona rural, pois como bem discorre Rios (2011, p.134
e 135):
Ao desconsiderar os saberes que os alunos e alunas da roça possuem
e procurar imprimir uma matriz de conhecimento, os docentes
utilizam uma estratégia antropofágica que, segundo Bauman
consiste em [...] aniquilar os estranhos devorando-os e depois,
metabolicamente, transformando-os num tecido indistinguível do
que já havia. Era esta a estratégia da assimilação: tornar a diferença
semelhança; abafar as distinções culturais ou linguísticas; proibir
todas as tradições e lealdades, exceto as destinadas a alimentar a

- 78 -

conformidade com a ordem nova e que tudo abarcar; promover e
reforçar uma medida, e só uma, para a conformidade.

Pelos motivos acima mencionados, consideramos de suma
importância verificar valorizar seus conhecimentos e opiniões prévias,
para que seja possível realizar uma análise “bruta”, e, também, nos
nortear para futuras intervenções, que serão propostas mais adiante,
ainda nesse trabalho.
Da parte do autor, é adotada a ideia defendida por Mattei (2016,
p.241), que “[...] o país convive com uma das maiores taxas de
concentração do mundo, fazendo com que o problema agrário
permaneça como elemento central no cenário político atual.” E, por esse
motivo, é necessário que a Geografia cumpra seu papel de formação do
cidadão crítico, mostrando aos estudantes as razões históricas que
fazem de nosso país tão desigual, e o que se pode fazer para tentar
mudar isso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os resultados obtidos com o trabalho, pode-se
perceber que seus objetivos foram alcançados, pois a proposta de
análise das perspectivas dos estudantes, sobre reforma agrária e
distribuição de terras, justiça social, etc., foram alcançadas.
É importante destacar que esse trabalho resulta de um projeto de
pesquisa que terá continuidade, dessa vez após intervenção teórica com
os estudantes entrevistados (e os demais). Além disso, procurar-se-á
instiga-los, sem aliená-los, a tomarem consciência de algumas
injustiças sociais que ainda ocorrem nos espaços rurais, será feita uma
contextualização histórico-geográfica da ocupação do espaço no
território brasileiro – mais especificamente no pernambucano, a fim de
possibilitar a percepção da necessidade de uma melhor distribuição de
terras, porém, adequando os fatos à realidade contemporânea, que como
afirma Mattei (2016, p.238) “[...] a agricultura deixou de ser um setor
econômico distinto e rapidamente passou a ser integrada à dinâmica da
produção industrial [...], conectando a agricultura com os outros ramos
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de produção industrial.” E essa reflexão é necessária para que os
estudantes tenham como referência o contexto socioespacial e temporal
contemporâneo, buscando refletir nas possibilidades (ou não) de
mudanças baseados no estado atual político e dinâmico, de forma geral
e local.
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INTRODUÇÃO
A Geografia, como ciência, tem por objeto de estudo o espaço
geográfico. Esta área do conhecimento, como disciplina escolar,
possibilita o estudo do espaço e a reflexão acerca das ações humanas
sobre o mesmo. Na tentativa de favorecer ao aluno uma educação
geográfica onde ele possa desenvolver a espacialidade dos fenômenos
que o cerca, um dos caminhos a seguir é a leitura de livros
paradidáticos, estes podem propiciar ao aluno possibilidades de leitura
e compreensão do mundo em diferentes escalas e o entendimento das
relações sociais e econômicas, buscando contribuir para a formação da
cidadania facilitando
não só a atuação do professor, mas
proporcionando ao aluno uma educação geográfica e uma
aprendizagem significativa.
Para Cavalcanti (2002), o objetivo do ensino de Geografia é que
os alunos tomem consciência da espacialidade das coisas e dos
fenômenos vivenciados, pois a perspectiva particular dessa disciplina é
a localização; mas justificar a localização é ir além da descrição, é
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buscar significação. Sendo assim, entender a significação dos lugares
pressupõe conhecer seus aspectos históricos, econômicos, políticos,
culturais e ambientais.
Sob a denominação de Temas Locais, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997, p.28) pretendem contemplar os temas de
interesse específico de uma determinada realidade a serem definidos no
âmbito do Estado, da cidade e/ou da escola. Dessa forma, o estudo do
lugar envolve principalmente as disciplinas de História e Geografia,
podendo também ser adaptada as outras disciplinas dependendo do
planejamento do professor.
Nesse contexto, Vieira (2016) afirma que o estabelecimento de
relações entre a prática socioespacial do aluno e os conteúdos de
Geografia é de extrema importância para que este se aproprie do
conhecimento geográfico e o transforme em instrumento de sua
racionalidade. Em outras palavras, que atribua significado àquilo que
aprender com a Geografia Escolar, a qual oportuniza ao aluno a
capacidade de realizar uma leitura de mundo, comparando a realidade
vivida com outras realidades.
Considerando o exposto e a experiência como professora de
Geografia do Ensino Fundamental, ressalta-se o desafio que se constitui
ministrar essa disciplina, especialmente no tocante a conteúdos que
abordam o lugar. Ciente dessa situação e tendo como lócus de atuação
docente o Município de Timbaúba dos Batistas, no qual se constatou a
dificuldade de ensinar conteúdos sobre o lugar, haja vista a escassez de
materiais didáticos – livros, artigos ou trabalhos acadêmicos – que
contemplem os aspectos históricos e geográficos da localidade,
desenvolveu-se uma pesquisa visando a produção de um livro
paradidático no âmbito da Geografia Urbana, voltado para o 6o ano do
Ensino Fundamental.
Este estudo contemplou o Município de Timbaúba dos Batistas,
localizado na Microrregião do Seridó Ocidental, na Mesorregião
Central Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte. O seu território
compreende uma área de 135,45 km² e sua localização corresponde as
coordenadas geográficas de 6° 27′ 52″ Sul, 37° 16′ 28″ Oeste. Limita- 83 -

se, ao norte, com São Fernando e Jardim de Piranhas; ao Sul, com Serra
Negra do Norte e Caicó; a Oeste, com Caicó e, a Leste, com Serra Negra
do Norte (Figura 01).
Figura 01 –
Município de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017).

A localização geográfica de Timbaúba dos Batistas, em pleno
Sertão Nordestino, confere ao município características físicas do
Bioma Caatinga, que se constitui um dos sistemas ambientais
intensamente transformados pelas atividades humanas. Em nível local,
essas transformações estão associadas ao desenvolvimento da pecuária
bovina, que requisita a formação de cercados e pastagens.
A referida pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: Quais
os marcos do processo de formação socioespacial de Timbaúba dos
Batistas? Como ocorreu o processo de configuração do seu espaço
urbano? Quais as principais manifestações culturais da localidade?
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A partir desses questionamentos, definiu-se como objetivo geral
produzir um livro paradidático direcionado para o 6o ano do ensino
fundamental, que contemplasse a Geografia Urbana de Timbaúba dos
Batistas, partindo da análise da paisagem local, e como objetivos
específicos evidenciar os aspectos históricos que marcaram a formação
socioespacial do município, analisar o processo de configuração do
espaço urbano, identificando as principais manifestações culturais da
localidade, e referenciar o maior ícone artístico da localidade.
O resultado da pesquisa foi a produção de um livro paradidático
para o 6o ano do ensino fundamental, intitulado Pelas trilhas da cidade:
a Geografia Urbana de Timbaúba dos Batistas. Este, por sua vez,
divide-se em cinco capítulos que retratam a formação socioespacial do
lugar, a configuração territorial urbana, as manifestações culturais, a
personalidade artística de Timbaúba dos Batistas e, por último,
apresenta-se uma proposta metodológica direcionada aos professores
que possivelmente trabalharão com esse material.
METODOLOGIA
O produto da pesquisa realizada foi um livro paradidático
voltado para o 6o ano do ensino fundamental, que contempla a temática
espaço urbano tendo como referência a Geografia Urbana de Timbaúba
dos Batistas.
A pesquisa realizada para fins de produção do livro
paradidático, quanto aos objetivos, classifica-se como descritiva e
analítica, assumindo uma abordagem qualitativa. Em consonância com
os objetivos, utilizou-se como procedimentos técnicos, a pesquisa
bibliográfica, documental e de campo.
A pesquisa bibliográfica foi utilizada na perspectiva das
abordagens teórico-conceituais sobre ensino de Geografia, livro
didático, livro paradidático, cidade, urbano, paisagem e lugar,
recorrendo-se a Cavalcanti (2002, 2010, 2012 e 2013), Castellar (2005),
Callai (2005), Carlos (1999) e no que se refere a pequena cidade
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aportou-se em Spósito e Silva (2013), Endlich (2011) e Fresca (2001,
2008).
A pesquisa historiográfica em publicações e trabalhos
acadêmicos foi utilizada com o objetivo de se obter informações
relativas ao Município de Timbaúba dos Batistas, a Região do Seridó e
ao Estado do Rio Grande do Norte. Entre os autores pesquisados,
mencionam-se Morais (1999, 2005), que analisa aspectos relativos a
Caicó e ao Seridó numa perspectiva histórico-geográfica; Cascudo
(1968) e Medeiros Filho (2002), que tratam da origem dos municípios
norte-rio-grandenses; e Medeiros (2005), que aborda a origem das
cidades do Seridó. Acrescente-se como fontes de pesquisa as produções
locais que versam sobre Timbaúba dos Batistas, quais sejam Araújo et
al (1997), Azevedo e Silva (1996), Araújo (2006), Lucena (2017).
A pesquisa documental foi realizada a partir de manuscritos,
inclusive biografias, visando a identificação de prédios, e ainda textos
que relatam a origem das festas e algumas obras de ex-prefeitos.
Realizou-se também uma interpretação e comparação de fotos antigas
e recentes, por meio das quais foi possível identificar as mudanças na
estrutura urbana e na paisagem urbana local. Esse trabalho da coleta de
fotos, embora tenha sido mais direcionado para a construção do
segundo capítulo, serviu para toda produção do livro, pois, devido à
carência de fontes, a utilização das imagens antigas junto aos discursos
dos entrevistados foi dando sentido à execução da pesquisa.
A pesquisa de campo foi um procedimento utilizado via
realização de entrevistas e observação in lócus. As entrevistas foram
realizadas com moradores e professores da localidade e com pessoas
que exerceram e exercem influência na política local, objetivando a
obtenção de informações sobre os aspectos econômicos, as
manifestações culturais e a expansão da área urbana do município alvo
da pesquisa. Fontes memorialistas, representadas por Formiga (2017) e
Silva (2017) foram utilizadas na perspectiva de coletar informações
sobre os aspectos históricos, culturais e sociais do Município de
Timbaúba dos Batistas.
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A observação in lócus consistiu num árduo trabalho de
reconhecimento do espaço citadino, no qual fez-se necessário a coleta
das fotos das ruas do centro da cidade e das zonas periféricas para fins
de identificação dos principais equipamentos urbanos e do papel que
cada um desempenhou no processo de expansão urbana, principalmente
no tocante à valorização das áreas mais distantes, integradas à cidade
mais recentemente.
Após a coleta dos dados, procedeu-se a organização e
sistematização das informações obtidas durante as pesquisas
bibliográfica, documental e de campo. Nessa fase de redação do livro
paradidático, buscou-se o emprego de uma linguagem condizente com
o público-alvo, ou seja, os alunos do 6o ano. O livro foi construído a
partir de uma proposta em que textos e ilustrações se intercalam na
perspectiva de despertar nos discentes o desejo pela leitura do material
didático e por mais conhecimento sobre o lugar por eles habitado.
Portanto, esse foi o percurso metodológico da pesquisa que
conduziu à produção do livro paradidático sobre a Geografia Urbana de
Timbaúba dos Batistas, que além do conteúdo, apresenta uma proposta
metodológica que visa contribuir com a ação docente, composta por um
conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula e
em campo.
No tocante a realidade local, esse livro paradidático constituise um material inédito produzido na perspectiva que apregoa a
Educação Geográfica e a Geografia Escolar, ou seja, a Geografia
Escolar estuda o espaço geográfico e analisando as relações homemnatureza, cabendo ao professor direcionar esses conhecimentos de
forma precisa para que o aluno possa utilizá-los de forma eficaz,
constituindo assim uma aprendizagem significativa. E quanto a
educação geográfica o ponto de partida para o aluno é o seu
conhecimento acerca da realidade do lugar onde vive, sua origem, seu
modo de vida, e saber relacionar com outros lugares. Sobre esse
aspecto, Callai (2005, p. 61) adverte:
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Ao conhecer, analisar e buscar as explicações para compreender a
realidade que está sendo vivenciada no seu cotidiano, ao extrapolar
para outras informações e ao exercitar a crítica sobre essa realidade,
ele poderá abstrair esta realidade concreta, teorizar sobre ela e
construir o seu conhecimento.

O conteúdo sobre o lugar pode ser abordado em qualquer fase
do ensino, seja fundamental ou médio, desde que se estabeleçam
relações com as escalas regional e/ou global. É no lugar onde se vive
que se estabelecem as bases concretas para a compreensão das relações
sociais, do acesso ao espaço para se viver e construir história.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A produção de um livro paradidático, que apresente uma análise
teórica e empírica do lugar de moradia dos alunos, requer a busca de
conhecimento acerca da história, da cultura e da geografia desse espaço.
Quando esses aspectos são desconhecidos por parte do autor, a
elaboração da obra exige maior atenção para que não sejam
apresentados de forma superficial ou que não correspondam à realidade
do espaço em análise.
Para a elaboração de um livro paradidático que analisa a
Geografia Urbana de Timbaúba dos Batistas se fez necessário
aprofundar os conhecimentos sobre os conceitos de lugar, paisagem e
cidade, considerando a importância da Geografia Escolar.
As informações apresentadas dão conta de todas as ações
desenvolvidas para que o livro paradidático sobre a Geografia Urbana
de Timbaúba dos Batistas fosse concretizado. E os resultados dessa
produção didática podem ser expressos em três perspectivas: do aluno,
ação docente e do produto.
Na perspectiva do aluno, pode-se afirmar que este tem obtido
acesso a um material didático sobre o lugar, de linguagem acessível,
com informações antes desconhecidas por eles, tendo em vista a
ausência de fontes direcionadas para o ensino de conteúdo dessa
natureza voltados para a Educação Básica. Assim, tem-se observado
que, o uso do livro paradidático tem contribuído para a compreensão
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dos conceitos trabalhados em sala de aula, uma vez que têm como base
seu lugar de origem.
Na perspectiva da ação docente, ressalta-se a elaboração de uma
proposição teórico-metodológica que contempla a Geografia do Lugar,
a partir da qual o professor poderá trabalhar no 6º ano ou nos demais
anos do Ensino Fundamental, procedendo as devidas adequações. A
partir das informações contidas no livro, poderá desenvolver várias
atividades, pondo em prática o que foi estudado.
Na perspectiva do produto, que assumiu o formato de livro
paradidático, portanto, auxiliar a ação docente na Geografia Escolar.
Considerando sua abordagem sobre o lugar na perspectiva da Educação
Geográfica, avalia-se positivamente o fato de que é o primeiro livro
sobre o Município de Timbaúba dos Batistas com esse enfoque; de que
se constitui um recurso didático elaborado pelo próprio professor da
disciplina, podendo ser inclusive usado como fonte de pesquisa para
além do ensino; e que se revela um esforço de praticar uma Geografia
Escolar que faça sentido para o aluno e potencialize uma aprendizagem
significativa.
Os resultados obtidos nesta pesquisa foram sistematizados no
livro paradidático Pelas trilhas da cidade: a Geografia Urbana de
Timbaúba dos Batistas, cuja sistematização compreende cinco
capítulos.
O primeiro, “Timbaúba dos Batistas”: marcos do processo de
formação socioespacial, no qual são evidenciados aspectos históricos
associados ao processo de ocupação do lugar por meio da Fazenda
Timbaúba, que deu origem a aglomeração humana que se fez núcleo
urbano e sede do território que foi emancipado, constituindo-se
município.
O segundo, “Configuração urbana de Timbaúba dos Batistas”:
analisa a relação entre população, economia e espacialização na
perspectiva do processo de construção da cidade. No âmbito deste
processo, enfatiza-se a organização espacial urbana em centro e áreas
periféricas, destacando-se os elementos do urbano, suas formas e
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funções, bem como o conteúdo político, econômico e cultural que se
entrelaça na paisagem citadina.
O terceiro, “Manifestações Culturais de Timbaúba dos
Batistas”: arte, técnica e festejos forjam a identidade do lugar, no qual
se apresentam os ícones da cultura local representados pelo bordado,
pelas festas, pelas práticas religiosas e pela música. Esse acervo se
constitui em um patrimônio cultural do timbaubense, cuja
representatividade assume também uma feição econômica que se
associa a dimensão simbólica.
O quarto, “Elino Julião: o timbaubense imortalizado”: retrata
um pouco da vida e das obras do artista e como sua vida se encontra
materializada no âmbito da cidade.
O quinto, “A Geografia Urbana de Timbaúba dos Batistas como
Proposta Metodológica”: apresenta uma proposta metodológica para os
professores, com sugestões de atividades para serem desenvolvidas
com os alunos, buscando dinamizar os conhecimentos adquiridos por
meio de uma leitura didática e interativa do livro.
Por fim, ressalta-se que o percurso realizado visando a produção
do livro paradidático sobre a Geografia Urbana de Timbaúba dos
Batistas foi motivado pelos desafios enfrentados pelo professor da
Educação Básica ao se deparar com abordagens conceituais, cuja
compreensão requisita uma articulação com o espaço de vivência dos
alunos, e pelo desejo de despertar no aluno o interesse pela leitura e
pelo conhecimento da Geografia do Lugar, construindo uma
aprendizagem que o permite compreender a tessitura na qual se insere
o local e suas relações com o mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo é o resultado de uma busca teórica que
relaciona o conceito de lugar e paisagem para a produção de um recurso
didático na área de Metodologia do ensino de Geografia, para ser
utilizado nas turmas de 6o ano do Ensino Fundamental. Com o
desenvolvimento da pesquisa, pode-se afirmar que esses conceitos são
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essenciais para que os alunos consigam entender o que a Geografia
Escolar tanto prega: reconhecer seu espaço de vivência e estabelecer
comparações entre esse lugar e outros, com escalas maiores, sejam estas
regionais, sejam globais.
A experiência em sala de aula possibilita afirmar que a
Geografia Escolar ainda é baseada em realidades distantes daquela
vivida pelos alunos. Dessa forma, um livro paradidático não só
favoreceu um melhor conhecimento sobre o espaço de vivência, como
também facilitou o entendimento dos conceitos de lugar e paisagens
bastante trabalhados no 6° ano, além de ser uma opção didáticometodológica, dando assim oportunidade de trabalhar com a realidade
local, já que os demais livros didáticos são de caráter nacional.
Assim, para a elaboração de um livro paradidático que analisa a
Geografia Urbana de Timbaúba dos Batistas se fez necessário conhecer
mais sobre os conceitos de lugar, paisagem e cidade, considerando a
importância do ensino de Geografia, da Geografia Escolar como
disciplina.
A pesquisa desenvolvida coloca ao dispor dos alunos uma
produção literária informativa que vem aprimorar os conhecimentos
sobre o lugar onde habitam, além de possibilitar a comparação dessa
realidade com a de outros lugares, o que não deixa de ser uma opção
didático-metodológica. Dessa forma, dá oportunidade ao professor de
trabalhar com a realidade local, já que os livros didáticos adotados, por
serem de caráter nacional, não retratam a realidade vivida pelos
discentes.
Tal metodologia é de extrema relevância para o ensino de
Geografia, considerando que este deve se pautar na realidade de vida
dos alunos. Para isso, tem como princípio a interpretação da paisagem
(urbana) e todas as contribuições que essa pode oferecer para a
construção de uma aprendizagem significativa.
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INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental (EA) não deve se pautar, de maneira
simplista, à mera adoção de atitudes corretas no que se refere à relação
sociedade e natureza. Muito embora seja crucial a abordagem de
atitudes corretas (como por exemplo colocar o lixo na lixeira), elas
muitas vezes permanecem superficiais e, portanto, não conseguem
adentrar em questões mais profundas, especialmente no que tange a
relação dinâmica da humanidade com as demais espécies, ecossistemas
e serviços ecossistêmicos. A abordagem superficial das questões
ambientais também não permite pensar as verdadeiras raízes da crise
ambiental recente.
Reigota (2017), enfatiza que a educação ambiental teve seu
marco inicial muito antes das principais conferências e que foram
marcantes para se ter conhecimento da importância de cuidar do meio
ambiente. Outro ponto importante que o autor menciona é que foi a
partir de alguns pesquisadores e estudiosos que a educação ambiental
se torna necessária para a compreensão do meio, além da necessidade
de preservar todos os nossos serviços ecossistêmicos.
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Para Reigota (op. cit.), a Educação Ambiental começa a se
consolidar, como matéria de debate formal, a partir da década de 1960,
quando diversos países, principalmente os em desenvolvimento
começaram a questionar o consumo exacerbado, o desperdício e a
escassez que acometia grandes contingentes populacionais,
principalmente a população com menor poder aquisitivo.
Nesse sentido, a abordagem da EA deve desvelar o elevado grau
de depleção do patrimônio natural causado pelo uso desenfreado dos
recursos naturais em escala local e global. Deve também trazer à luz os
grandes males trazidos pela propaganda nefasta que estimula, dia após
dia, na internet, na televisão e nos meios de comunicação em geral, um
consumo para além das necessidades humanas. Esse consumo, que nem
sempre está vinculado às necessidades humanas e passa a se conformar
como um verdadeiro fetiche, é fator primordial para a elevação da
pressão sobre o Planeta Terra e contribui para a consequente redução
da quantidade e qualidade da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos a ela associados, por exemplo.
Com a destruição do patrimônio natural do Planeta em escala
cada vez maior, quem acaba sofrendo mais são os desvalidos,
especialmente aqueles que habitam os países mais pobres do planeta ou
mesmo aqueles que dentro dos países mais ricos ou emergentes, estão
habitando as áreas menos atendidas pelo poder público. Assim, nem
mesmo a conta da degradação ambiental oriunda de um consumo
exacerbado é dividida de forma equânime entre a população de um
mesmo país ou entre países. Os pobres e desassistidos de serviços
básicos são os que mais sofrem e pagam uma conta maior do que as
classes mais ricas e abastadas.
Caminhemos em direção a um exemplo corriqueiro: quando
alguém da classe mais rica (ou mesmo de classe média, mas que nutre
um sentimento incontido de riqueza) compra, sem necessidade alguma,
20 pares de sapatos, muitos dos quais nunca usará, acaba por deixar
uma ou mais pessoas privadas do uso de um único par de sapatos. Ou
seja, aquilo que é sobra para alguns se configura em falta para outros.
Esse é raciocínio antigo e bastante simples: para que alguns tenham em
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abundância será sempre necessário que alguém seja privado de algo.
Quando um habitante de uma país rico consome em demasia será
necessário que algum habitante dos recônditos pobres do planeta fique
sem comer durante dias e, não raras vezes, morra de inanição.
É justamente esse padrão de consumo insustentável e desigual
que a Educação Ambiental deverá ajudar a combater, com todos os
meios teóricos, pedagógicos, didáticos e políticos que estiverem
disponíveis. Como todo processo educativo, de libertação das
consciências, a Educação Ambiental deverá ser considerada como uma
ação contínua e de longo prazo. Nenhum processo educacional sério
colhe frutos no curto prazo. Entretanto, mesmo demandando um tempo
maior e uma sistematização e permanência, a tendência é que os
resultados sejam mais duradouros. Assim, quando se investe em EA,
existe uma possibilidade real que em uma ou duas décadas, uma
geração inteira seja alertada e conscientizada de que os níveis atuais de
consumo conduzirão, em um tempo cronológico não muito longo, ao
colapso dos recursos naturais e à degradação da qualidade de vida e do
bem-estar humano.
Foi justamente a não combinação de informações e
conhecimentos sobre a dinâmica socioambiental do planeta que
conduziu uma geração inteira (a de nossos pais) e mesmo a nossa atual
geração ao não entendimento dos limites biofísicos do Planeta Terra. E
as consequências já podem ser sentidas a partir da escassez de alguns
recursos (água) e da diminuição drástica dos índices de qualidade de
vida.
Dessa maneira Cuba (2010), coloca a importância da EA, em
torno desses fatores ao conceituar que:
A Educação Ambiental caracteriza-se por adotar a gestão ambiental
como princípio educativo do currículo e por centrar-se na ideia da
participação dos indivíduos na gestão dos seus respectivos lugares:
seja a escola, a rua, o bairro, a cidade, enfim, o lugar das relações
que mantém no seu cotidiano. Entendemos que o papel principal da
educação ambiental é contribuir para que as pessoas adotem uma
nova postura com relação ao seu próprio lugar (CUBA, 2010, p. 7).
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Ruscheinsky (2009), enfatiza que é necessário a população
entender o real sentido da EA, visto que ela possui um papel ativo e um
compromisso necessário para com o meio ambiente.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho é buscar compreender
como se deu o surgimento e as transformações das premissas básicas da
Educação Ambiental consolidada nos grandes marcos dos eventos
internacionais, especialmente no que concerne aos seus princípios e
objetivos.
METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida através de uma revisão
bibliográfica, mediante a leitura de artigos e livros que tratam da EA,
através da compreensão do seu respectivo processo histórico,
materializado nas Conferências Internacionais que foram importantes
para a definição das linhas gerais da EA. Nesse sentido, foram
realizadas buscas nos sites como Google Acadêmico e SciELO, no
intuito de fazer levantamentos que tivessem como foco os primeiros
eventos e documentos produzidos, em escala global e de maneira
intergovenamental, sobre a temática ambiental e, de maneira particular,
sobre Educação Ambiental.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Uma melhor compreensão de como as preocupações com as
questões ambientais (também da EA) ganharam corpo, é possível
quando elas são consideradas dentro do grande contexto de lutas
travadas pela sociedade mundial ao longo dos anos de 1960. Sem essa
referência histórica a abrangência dos eventos que irão se suceder, do
ponto de vista da temática ambiental, podem carecer de coerência e
permanecerem um pouco desconectados.
Várias bandeiras, basicamente voltadas para a defesa das
minorias, consolidação dos direitos humanos e dos trabalhadores de
modo geral, foram se consolidando ao longo da década
- 98 -

supramencionada e seguintes. No caso da questão ambiental, vários
desastres ambientais e os casos nefastos (e até hoje muito comuns) de
fome na África e em outros lugares do mundo foram ganhando as
manchetes dos principais meios de comunicação da época e gerando
uma espécie de sentimento coletivo, malgrado não atingir a todos, que
foi capaz, dentro de certos limites, de pressionar os mandatários globais.
Muito embora se possa admitir, em termos teóricos, que o marco
histórico que desencadeou os processos de degradação do meio
ambiente tenha sido a Revolução Industrial (MENDONÇA;
CÂMARA, 2012) é salutar destacar que os dois últimos quartéis do
século XX irão assistir, de maneira única, o despertar de uma
consciência de que a salubridade ambiental se apresentava como uma
grande questão a ser enfrentada, pelos meios da ciência, da técnica, da
política e da economia de maneira séria e célere, sob risco de
comprometer a própria sobrevivência da espécie humana e de uma
miríade de outras espécies.
Em outras palavras, na medida em que avançava a degradação,
que atingia praticamente todos os recantos do planeta surgia também,
ainda que de maneira bastante incipiente, uma maior consciência de que
esses problemas tenderiam, em um curto intervalo de tempo, a colapsar
os ecossistemas e os serviços ecossistêmicos, ameaçar a biodiversidade
local e, em última análise, colocar em risco a vida do próprio homem.
Ao longo das décadas de 1960 e 1970 foram realizados alguns
encontros em escala planetária que foram responsáveis por levantar
questões teóricas, filosóficas e metodológicas importantíssimas para
que o debate sobre a crise ambiental se colocasse na pauta dos grandes
debates.
No ano de 1968 foi formado o Clube de Roma. Tratava-se de
um agrupamento de empresários, cientistas e políticos que passaram a
se dedicar à discussão acerca da devastação promovida pela expansão
das atividades humanas. No ano de 1972, após intensos debates e o
levantamento de um cabedal de dados, foi publicado o Relatório
intitulado “Os Limites do Crescimento”. Esse documento, até mesmo
em uma linguagem alarmista, apresentava o cenário da humanidade
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como extremamente sombrio. Alertava que se fossem mantidos os
níveis e a mesma intensidade de crescimento até então verificada, o
futuro do conjunto da humanidade estaria seriamente comprometido.
Nesse mesmo ano, 1972, foi realizado na cidade de Estocolmo,
capital da Suécia, a I Conferência da ONU que versou sobre “O Meio
Ambiente Humano”. Pela primeira vez entrou na pauta dos Estados
Nações membros da Organização das Nações Unidas a temática que
antes estava restrita aos círculos acadêmicos: a discussão sobre o meio
ambiente. Entre os dias 5 e 16 daquele ano foram pautadas discussões
que versaram, basicamente, sobre a degradação ambiental em escala
global oriundas da dinâmica da espécie humana sobre o planeta. A ideia
central, que foi amadurecida ao longo das próximas décadas, era de
conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente.
Vinte anos após esse encontro histórico realizou-se na cidade do
Rio de Janeiro a Eco 92 ou Cúpula da Terra. Tratava-se, na verdade da
II Conferência da ONU para tratar do meio ambiente e sua correlação
com o desenvolvimento. Esse encontro foi realizado entre os dias 3 e
14 de junho daquele ano (1992) e renuiu o maior número de Chefes de
Estado presentes em um encontro promovido pela ONU até então. Ao
longo da Eco 92 alguns temas foram debatidos de forma exaustiva e
alguns documentos, após intensas negociações, foram assinados, como
por exemplo a Agenda 21. Esse documento, como o próprio nome já
faz alusão, versa sobre os compromissos assumidos pelos Estados
Nacionais, bem como pela sociedade global e presente em cada País,
para com a promoção de um desenvolvimento que respeitasse a
capacidade de suporte dos ecossistemas. Foi dessa forma, que ganhou
corpo um conceito que já vinha sendo debatido desde o final da década
de 1980: o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Ao longo do final
do século XX e início do século XXI esse conceito entrará de forma
intensa no vocabulário dos meios de comunicação em massa e, por sua
vez, se popularizará e passará a figurar nos mais diversos ambientes
sociais.
Dentro desse macro contexto não se pode esquecer dos eventos
que, atrelados aos que foram expostos acima, trataram de modo mais
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específico sobre temas urgentes e inadiáveis. Esse foi o caso dos
eventos ocorridos para debater a temática da educação ambiental, como
a Carta de Belgrado e a Conferência de Tbilisi.
A Carta de Belgrado (1975) foi elaborada ao final do I
Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, promovido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) e aborda a temática do crescimento econômico fazendo a
correlação com a degradação ambiental proveniente de uma utilização
indiscriminada dos recursos naturais. Associa também o crescimento
econômico a elevação da desigualdade entre ricos e pobres o que, no
limite, é um dos motivos que ajudam a elevar a depleção dos recursos
naturais e a piorar as condições de vida de um modo geral. Logo no
início o documento esclarece que:
Nossa geração foi testemunha de um crescimento e de um progresso
tecnológico sem precedentes, que mesmo quando aportou
benefícios a muitas pessoas, provocou ao mesmo tempo graves
consequências sociais e ambientais. Aumenta a desigualdade entre
ricos e pobres, entre as nações e dentro delas; e existem evidências
de uma crescente degradação ambiental, sob diferentes formas, em
escala mundial. Esta situação, apesar de causada principalmente por
um número relativamente pequeno de países, afeta a toda
humanidade (BELGRADO, 1975, p. 1).

Ademais, a Carta de Belgrado faz referência a um novo conceito
de desenvolvimento que, àquela época, ainda estava sendo gestado.
Com o passar dos anos, esse conceito assume contornos bem claros e
irá desaguar no conceito de desenvolvimento sustentável, tal como se
conhece atualmente. Ao alertar para a necessidade da abordagem do
desenvolvimento a partir de outro paradigma, a Carta de Belgrado faz
parte do conjunto de documentos que ajudará a pensar, em um novo
paradigma ético, a relação entre sociedade e natureza. O mais
importante é que essa nova acepção de desenvolvimento ajudará a
correlacionar, no âmbito do debate ambiental, questões mais
profundadas que ultrapassam a simples abordagem físico-natural das
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questões que envolvem o meio ambiente. Por isso, o documento afirma
que o contexto da época
[...] pede um novo conceito de desenvolvimento, que leve em
consideração a satisfação das necessidades e os desejos de todos os
habitantes da Terra, o pluralismo das sociedades e o equilíbrio e
harmonia entre o homem e o ambiente. O que se busca é a
erradicação das causas básicas da pobreza, da fome, do
analfabetismo, da contaminação, da exploração e da dominação.
Tratar, como se fazia antes, estes problemas cruciais de modo
fragmentado, não é de modo algum adequado à esta situação
(BELGRADO, 1975, p. 1).

Uma outra inovação conceitual foi a abordagem para além do
simples desejo de igualdade entre os membros de uma mesma Nação e
entre Nações. Trata-se do conceito de equidade, entendido como
necessário para a ampliação do combate a um consumo desigual entre
as Nações. Essa abordagem ajudou a pensar que a produção, mesmo
que concentrada em países pobres e periféricos, não era responsável
pela superação da fome e da pobreza nesses países, uma vez que em
quase a sua totalidade ela era destinada à exportação. Assim, apesar de
usar mão-de-obra e recursos naturais dos países pobres, o resultado
dessa produção era destinada à alimentação dos habitantes dos países
ricos. Os pobres que auxiliavam na produção dos alimentos
continuavam em uma situação igual ou pior do que antes. Por isso, a
Carta de Belgrado afirma que:
É absolutamente vital que todos insistam em medidas que apoiem
um tipo de crescimento econômico que não tenha repercussões
prejudiciais para as pessoas, para seu ambiente, nem para suas
condições de vida. É necessário encontrar modos de assegurar que
nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de outra, e que o
consumo de um indivíduo não ocorra em detrimento dos demais
(BELGRADO, 1975, p. 1).

A discussão mais importante, entretanto, é aquela que envolve
uma nova ética global. Essa nova ética pressupõe uma nova forma de
percepção do lugar do homem no planeta, em relação aos seus pares e
também em relação as demais espécies e recursos naturais de maneira
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geral. A construção dessa nova ética, por obvio, exige uma nova
abordagem do ensino. As escolas e os professores precisam entender de
que forma essas novas e complexas relações que se estabelecem entre a
sociedade e o ambiente físico-natural influenciam na nova dinâmica do
planeta. Nesse contexto, a Carta de Belgrado esclarece que
[...] necessitamos uma nova ética global, uma ética dos indivíduos e
da sociedade que corresponda ao lugar do homem na biosfera; uma
ética que reconheça e responda com sensibilidade as relações
complexas, e em contínua evolução, entre o homem e a natureza e
com seus similares (BELGRADO, 1975, p. 1).

De um modo geral a Carta de Belgrado estabelece algumas
diretrizes sobre as quais deveria ser erigir políticas e programas de
Educação Ambiental no âmbito dos Estados Nacionais (países). Essas
diretrizes (considerar o ambiente em sua totalidade; ser um processo
contínuo e permanente, dentro e fora da escola; ser interdisciplinar;
incentivar a participação ativa; ser multiescalar; incorporar a discussão
sobre desenvolvimento nos debates sobre crescimento econômico;
promover a cooperação em todos os níveis decisórios) serão, ao longo
das décadas seguintes, efetivamente incorporadas ao campo das
Políticas Educacionais de vários países, incluindo o Brasil
Outro importante evento ocorrido no âmbito da discussão sobre
Educação Ambiental foi a Conferência de Tbilisi. Esse evento foi
realizado entre os dias 14 e 26 de outubro de 1977, na Capital da
Geórgia, que pertencia, à época, a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). A Conferência de Tbilisi se constituiu como um
evento de caráter intergovernamental e acabou por traçar, em linhas
gerais, as definições, objetivos, princípios e estratégias para EA que
influenciou as legislações nacionais de vários países, inclusive do
Brasil.
Um dos fundamentos estabelecidos foi que a EA se daria a partir
das concretudes do cotidiano, bem como considerando os aspectos
individuais e coletivos da humanidade, sempre solicitando de todos as
devidas
responsabilidades,
dentro
das
premissas
da
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interdisciplinaridade. O documento afirma textualmente que: “O
processo educativo deveria ser orientado para a resolução dos
problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques
interdisciplinares e de participação ativa e responsável de cada
indivíduo e da coletividade”.
Ademais, quando direciona a Educação Ambiental para a
“resolução dos problemas concretos”, a Conferência assume uma
posição conceitual de busca de soluções exequíveis para as grandes
questões ambientais. Uma vez encontradas e aplicadas, essas soluções
são potencialmente capazes de gerar um bem coletivo. Mais uma vez,
sem que isso esteja textualizado, a reflexão caminha para uma discussão
ética, uma vez que as soluções presumíveis terão impacto positivo na
vida de todos.
O fato também de albergar a possibilidade de adoção da
interdisciplinaridade ajuda o educador ambiental (professor) a sair das
“gavetas” do conhecimento proporcionadas pela lógica positivista.
Pensar fora da “caixinha” é um dos aspectos fundamentais para a
implantação das premissas básicas da Educação Ambiental. A
interdisciplinaridade ajudará a consolidar novos paradigmas de ensino
e aprendizagem, de tal sorte que novos caminhos pedagógicos e
didáticos poderão ser gestados. A interdisciplinaridade dialoga também
com a proposição dos eixos temáticos propostos nos documentos
oficiais brasileiros. Dito de outra forma, é possível afirmar que a
interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do
conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do
conhecimento, em busca do ser como pessoa integral. Ou seja, a
interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento
globalizante, rompendo com os limites das disciplinas.
De acordo com a Conferência de Tbilisi (1977), as principais
finalidades da educação ambiental são: promover a compreensão da
existência e da importância da interdependência econômica, social,
política e ecológica; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de
adquirir os conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as
atitudes necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente;
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induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a
respeito do meio ambiente.
Para a mesma Conferência os principais objetivos a serem
perseguidos pela educação ambiental são: CONSCIÊNCIA: ajudar os
grupos sociais e os indivíduos a adquirirem consciência do meio
ambiente global e ajudar-lhes a sensibilizarem-se por essas questões;
CONHECIMENTO: ajudar os grupos e os indivíduos a adquirirem
diversidade de experiências e compreensão fundamental do meio
ambiente e dos problemas anexos; COMPORTAMENTO: ajudar os
grupos sociais e os indivíduos a comprometerem-se com uma série de
valores, e a sentirem interesse e preocupação pelo meio ambiente,
motivando-os de tal modo que possam participar ativamente da
melhoria e da proteção do meio ambiente; HABILIDADES: ajudar os
grupos sociais e os indivíduos a adquirirem as habilidades necessárias
para determinar e resolver os problemas ambientais; PARTICIPAÇÃO:
proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de
participarem ativamente nas tarefas que têm por objetivo resolver os
problemas ambientais.
Já os princípios básicos podem ser assim resumidos: considerar
o meio ambiente em sua totalidade; constituir um processo contínuo e
permanente; aplicar em enfoque interdisciplinar; examinar as principais
questões ambientais, do ponto de vista local, regional, nacional e
internacional; concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em
conta também a perspectiva histórica; insistir no valor e na necessidade
da cooperação local, nacional e internacional; considerar, de maneira
explícita, os aspectos ambientais nos planos de desenvolvimento e de
crescimento; ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos
problemas ambientais; destacar a complexidade dos problemas
ambientais; e utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama
de métodos.
A leitura atenta dos objetivos, finalidades e princípios
supramencionados é de fundamental importância porque ainda
continuam completamente atuais, mesmo que se tenham passados
pouco mais de 40 anos desde a sua escrita. Assim, a aplicação desses
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direcionamentos em sala de aula ainda é profundamente válida.
Ademais, como anteriormente destacado, esses direcionamentos
emanados da Conferência de Tbilisi ainda ecoam em várias políticas
públicas que versam sobre Educação Ambiental em várias nações do
mundo, dentre eles o Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude de tudo o que foi explanado é possível concluir que
o itinerário de construção das premissas básicas que orientam os
processos de Educação Ambiental possui sua gênese atrelada a
discussão de assuntos que envolvem, diretamente, a relação da
sociedade com a natureza, notadamente no que diz respeito à
exploração em excesso dos recursos naturais, com todas as nefastas
consequências socioeconômicas e humanitárias inerentes a esse modelo
de desenvolvimento.
A Educação Ambiental deve despertar a preocupação individual
e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação
em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma
consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões
ambientais e sociais. Precisa se desenvolver num contexto de
complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural,
mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como
uma questão ética e política.
O desafio da Educação Ambiental no âmbito da educação
formal é grande e não deve ser visto como desanimador, pois é capaz
de se organizar através de diálogos com a realidade, diálogos críticos e
propositivos com base na autonomia de ideias fortalecendo uma
construção permanente de novas possibilidades e reflexões que
garantam o aprendizado, o respeito às múltiplas formas de vida e ao
planeta e a esperança de que podemos, sim, construir um mundo melhor
e ecologicamente viável.
Por fim, é possível afirmar que as discussões no campo teórico
e político precisam manter um diálogo mais profícuo com o conjunto
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dos sistemas de educação formal, sobretudo para que seja possível
consolidar uma consciência coletiva e pedagógica de professores e
gestores, que seja materializada em projetos articulados que sejam
canais para a gestação de uma consciência individual e coletiva que
efetivamente coloque a pauta da questão ambiental na ordem do dia.
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INTRODUÇÃO
A cidade é uma importante temática da educação básica e a
geografia exerce importante missão em sua abordagem, vivemos em
uma sociedade predominantemente citadina e, sua realidade precisa ser
apreendida para que o aluno de forma crítica possa compreender e
intervir no espaço que habita, além de conseguir fazer associações entre
os acontecimentos locais com a escala global, assim como entender as
implicações dos fenômenos globais na micro espacialidade.
Essa não é uma temática de fácil compreensão para o aluno da
educação básica visto a gama de fatores, questões e sub temáticas
atreladas a cidade e seu contexto. E também requer análise e clareza do
seu entendimento por parte de quem vai mediar essa discussão na
educação básica. O que requer a construção crítica e reflexiva desse
conceito, em meio a sua complexidade, já na formação do docente.
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Pois, como apresenta a Base Nacional Comum Curricular
(2018),
Para além das marcações tradicionais do território, as cidades são
repletas de territorialidades marcadas por fronteiras econômicas,
sociais e culturais. As músicas, as festas e o lazer podem
aproximar, mas podem também separar, criar grupos com culturas
específicas ou circuitos culturais ou de poder. As fronteiras
culturais são porosas, móveis e nem sempre circunscritas a um
território específico (BRASIL, 2018, p. 564).

Como campo de discussão, para se fazer entender a cidade e
suas interações a Geografia é privilegiada pois como afirma Santos
(2000, p. 104), sua riqueza “[...] como província do saber reside,
justamente, no fato de que podemos pensar, a um só tempo, os objetos
(a materialidade) e as ações (a sociedade) e os mútuos
condicionamentos entretecidos com o movimento da história”.
A grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação
Básica deve ser o de desenvolver o pensamento espacial, estimulando
o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em
permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e
da natureza. Assegurando a apropriação de conceitos para o domínio do
conhecimento fatual (com observação dos acontecimentos que podem
ser localizados no tempo e no espaço) e para o exercício da cidadania
(BRASIL, 2018).
E o estágio pode configurar-se como um momento de avaliação
para o curso de formação sobre como ocorre a compreensão dos
conceitos e das temáticas pelo licenciando. Se este de fato, está
desenvolvendo as competências e habilidades para o campo de atuação,
seguindo o perfil de formação que o curso se propõe. E assim,
vislumbrar novos percursos, metodologias, preencher lacunas
identificadas no processo ou simplesmente, descobrir potencialidades
desse processo formativo e compartilhá-los com os pares.
Desse modo, objetivamos com este trabalho refletir sobre a
temática cidade no ensino de Geografia, a partir da percepção do
graduando em Geografia e das possibilidades para o desenvolvimento
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do conceito na Educação Básica. Em um primeiro momento realizamos
uma breve discussão conceitual sobre a cidade, em seguida
apresentamos o relato em formato dissertativo, elaborado em primeira
pessoa pelo licenciando em Geografia sobre sua apreensão da temática
em seu processo formativo e percepção de aplicabilidade na Educação
Básica para a vivência do estágio supervisionado. Por fim, trazemos os
apontamentos finais suscitados pela investigação empreendida.
METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se como exploratória, segundo Gil
(2002, p. 41), “Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”.
Seu desenvolvimento envolveu levantamento bibliográfico em
livros e artigos referentes as temáticas: cidade e ensino de Geografia. O
aporte teórico baseou-se em autores, como: Cavalcanti (2002, 2008),
Carlos (2007), Lefebvre (2001), Whitacker, (2013).
Para concretização do trabalho, trazemos ainda o relato de
experiência como técnica de coleta de dados. Através de um relato em
formato dissertativo, elaborado em primeira pessoa por um licenciando
em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grade do Norte,
Campus central sobre como percebe a vivência no estágio, as
apreensões que desenvolveu da temática cidade na sua graduação e sua
proposta de apresentação e discussão para o aluno da educação básica
durante o estágio supervisionado.
Essa é uma pesquisa de natureza qualitativa, que segundo
Richardson (2012, p. 79) “[...] difere, em princípio, do quantitativo à
medida que não emprega um instrumental estatístico como base do
processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir
unidades ou categorias homogêneas”. Portanto, aqui a intensão é refletir
sobre a compreensão e a postura do licenciando, em relação ao tema de
estudo, imerso ao seu processo formativo.
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Para escolha do sujeito da pesquisa adotamos como critérios, o
aluno ter cursado disciplinas básicas de discussão da temática, aqui
destacamos a Geografia Urbana e estar matriculado em estágio
supervisionado.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Cidade uma breve discussão teórico-conceitual
A cidade, temática de estudo de diversos autores, elemento de
interesse de diversas áreas do conhecimento, seja pelas suas formas, sua
paisagem, por ser o lócus de vivência da maioria da população mundial,
por ser o lugar de trocas e de serviços. Pensando a cidade de forma
interdisciplinar, na perspectiva das diversas áreas que a estudam,
Cavalcanti (2002), defende:
[...] a cidade é um traçado de vias e um conjunto de formas que
separam diferentes lugares de acordo com a função, com o uso do
solo urbano (conhecimento arquitetônico); a cidade é uma paisagem
que materializa relações socioespaciais (conhecimento geográfico);
a cidade é valor, é solo que tem alto valor agregado, é mercadoria,
é composta de objetos valorizados pelas ações humanas – firmas,
instituições, pessoas (conhecimento econômico); a cidade é um
modo de vida social, construído historicamente (conhecimento
sócio-histórico), a cidade é uma ambiente construído, resultado de
interações sociais, naturais, políticas, psicológicas (conhecimento
ecológico); a cidade é o lugar da co-presença, do encontro, da festa,
da vida coletiva, da produção social da cultura (conhecimento
antropológico). Enfim, poder-se-ia continuar a buscar outros eixos
de análise desse objeto, tal sua complexidade. Todos os eixos são
incompletos, a cidade é o que é possível apreender em todos os eixos
da análise (CAVALCANTI, 2002, p. 129).

Carlos (2007), também contribuindo com a discussão da
temática, vem defender a cidade como uma construção humana,
produto histórico-social, como trabalho materializado, acumulado ao
longo de gerações, a partir da relação da sociedade com a natureza.
Ainda segundo a autora,
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Expressão e significação da vida humana, a cidade a revela ao longo
da história, como obra e produto que se efetiva como realidade
espacial concreta em um movimento cumulativo, incorporando
ações passadas ao mesmo tempo em que aponta as possibilidades
futuras que se tecem no presente da vida cotidiana (CARLOS, 2007,
p.20).

Como elemento que diz respeito a vida humana e que conta sua
história, as transformações socioespaciais, econômicas, e técnicoinformacionais, expressam principalmente nos dias atuais, advindas do
modo capitalista de produção, também estabelecem transformações nas
formas e funções da cidade. Em meio ao curso essa nova reconstituição
da cidade requer formas de se repensar a conformação territorial, as
formas tradicionalmente descritas e os limites oficialmente dados a
cidade, pois esta é cristalização da urbanização e essa, enquanto
processo não é definida (WHITACKER, 2013).
Para Whitacker, (2013),
Um rápido retrato da cidade hoje deve levar em conta que a
dimensão intraurbana só é compreendida caso se discuta o papel da
cidade e/ou da aglomeração urbana na rede (e nas redes) e que há
áreas diversas e dispersas na cidade, demonstrando que, cada vez
mais, torna-se evidente um processo de fragmentação do território,
com “cidades dentro da cidade” que não se conhecem e se
entranham (WHITACKER, 2013, p. 132).

O que nos leva a pensar a cidade na perspectiva de autores como
Corrêa (1989); Sposito (2000), que a apresentam como lugar
privilegiado para investimentos do capital. Pensando a cidade na
perspectiva dos fluxos, da reprodução do capital Sposito (2000, p. 64),
afirma:
A cidade é, particularmente, o lugar onde se reúnem as melhores
condições para o desenvolvimento do capitalismo. O seu caráter de
concentração, de densidade, viabiliza a realização com maior
rapidez do ciclo do capital, ou seja, diminui o tempo entre o primeiro
investimento necessário à realização de uma determinada produção
e o consumo do produto. A cidade reúne qualitativa e
quantitativamente as condições necessárias ao desenvolvimento do
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capitalismo, e por isso ocupa o papel de comando na divisão social
do trabalho.

Assim, a cidade passa a ser espaço de investimento e de
interesse do capital que vê o espaço da cidade como forma de aumentar
seus lucros, através do processo de construção e reconstrução do espaço
urbano, das reservas de áreas da cidade, contribuindo para a
especulação e o encarecimento do espaço citadino, tornando-o ainda
mais inacessível as classes menos favorecidas economicamente.
O que se reflete sobre a forma como se produz o espaço,
contribuindo para a construção dos espaços diferenciados visível na
paisagem, que denunciam a exclusão e marginalização dos seus
moradores, como aponta Maricato (1995, p. 29) “A exclusão social tem
sua expressão mais concreta na segregação espacial ou ambiental,
configurando pontos de concentração de pobreza à semelhança de
‘guetos’, ou imensas regiões nas quais a pobreza é homogeneamente
disseminada”.
O processo de desigualdade expresso na paisagem urbana é
resultado de uma série de fatores relacionados a renda da população e
aos diversos agentes que cooperam neste processo de mercantilização
da terra urbana, agindo de forma a obter maiores ganhos por meio da
reserva e da especulação do solo urbano, vendo muitas vezes no Estado
um aliado, quando este deveria ser o principal responsável por coibir
essa prática, em sua função de promover a justiça social do espaço
urbano.
A cidade no ensino de Geografia: percepção do licenciando
Nesta parte do trabalho apresentamos a percepção do
licenciando em Geografia sobre a temática cidade. Buscamos ouvi-lo
sobre como percebe a vivência no estágio, quais as apreensões que o
aluno desenvolveu da temática cidade na sua graduação e qual seria a
sua proposta de apresentação e discussão para o aluno da educação
básica. O relato em formato dissertativo, elaborado em primeira pessoa
pelo graduando, segue na integra a partir de agora.
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O estagiário quando começa a lecionar em escolas de ensino
básico, vai com uma carga muito grande de teorias adquiridas durante
a sua formação acadêmica na graduação. O estágio supervisionado, é
uma etapa indispensável para sua compreensão da construção do
conhecimento em conjunto com os alunos das escolas de ensino básico
onde irá obter o papel de professor pela primeira vez. Para tanto, existe
uma programação de como se vai ministrar uma boa aula de geografia
e Selbach (2010) afirma, “Aprender não é a mesma coisa que
memorizar e, dessa forma, uma pessoa somente aprende quando pode
atribuir significação ao que aprendeu e portanto, torna-se capaz de fazer
o uso da aprendizagem para aprender outras coisas” (SELBACH, 2010,
p. 45).
É de grande importância haver sensibilização por parte do
estagiário, na perspectiva que o aluno é um indivíduo, com uma
trajetória. Na sala de aula existem diferentes pensamentos, e o
licenciando deve se atentar como ensinar o conteúdo programado, não
existe um método exato (apesar de várias metodologias ativas) para
fazer absorver o tema ministrado, por isso, é importante trazer as
experiências do cotidiano dos estudantes para explicar conceitos, e a
proposta é trabalhar a vida na cidade/urbana cotidiana.
Vasconcelos (2000, p. 79), afirma que “O planejamento,
enquanto construção-transformação de representações, é uma mediação
teórico-metodológica para a ação, que, em função de tal mediação,
passa a ser consciente e intencional”. Compreendo que é preciso uma
preparação, reservar um tempo para pensar e filtrar os conteúdos que
irão ser ministrados, com o intuito de provocar relatos de suas
expectativas de um cidadão com seus direitos e deveres reservados na
vida urbana e como o ensino de geografia estará inserida nessa
interdisciplinaridade para o aluno.
O estagiário não pode se prender somente ao livro didático, mas
tomá-lo como base para fazer pesquisas e realizar futuramente projetos
que facilitem o aprendizado com planejamento, e nesse contexto,
Gandin e Cruz (2014, p.15) afirmam, “Só há sentido em falar em plano
de sala aula (escrito e com ideias que fundamentem a ação) se os
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professores tiverem as aspirações maiores do que transmitir conteúdos
pré-estabelecidos”.
Respaldo-me também, em refletir as relações da cidade urbana
e a educação de acordo com Cavalcanti (2008). Como estagiário, vejo
a realidade da escola e sua estrutura física, também percebo que há
desigualdades sociais entre alunos advindos de bairros diferentes, tem
relações civis diversas, com isso, remota a importância da construção
do conhecimento do ensino da geografia a partir das interações e
vivências na escola, a que, Cavalcanti (2008, p. 29) ressalta,
A geografia escolar não se ensina, ela se constrói, ela se realiza. Ela tem
um movimento próprio, relativamente independente, realizado pelos
professores e demais sujeitos da prática escolar que tomam decisões
sobre o que é ensinado efetivamente. Assim, a escola é e pode ser
importante espaço para promover a discussão desse conhecimento.

Para ensinar o cotidiano do aluno na cidade e inserir o ensino de
geografia, é necessário usar alguns conceitos do pensamento
socioespacial, podendo ser abordado no ensino básico. Cavalcanti
(2008. p. 49) aponta para o estudo do tema, “[...] importantes categorias
de análise: natureza, lugar, paisagem, região, território, ambiente”.
Todos esses elementos da geografia são encontrados na cidade, e como
estagiário posso instigar o aluno encontrá-los no percurso de sua casa
até a escola, até a praça ou até mesmo da casa para o mercado, um lugar
que desperte afetividade e com essa atividade traria grande
enriquecimento de aprendizagem.
Ainda, através da observação da paisagem urbana em um
momento cartográfico, para situar no lugar como espaço de vivência.
Como sugere Cavalcanti (2008),
A paisagem o domínio do visível – a expressão visível de um espaço
-, um domínio do aparente, de tudo que nossa visão alcança; o
domínio do que é vivido diretamente com nosso corpo, com nossos
sentidos – visão, audição, tato, olfato, paladar, ou seja, trata-se da
dimensão das formas que se expressam o movimento da sociedade.
A observação e a compreensão dessas formas servem para dar
caminhos de análises do espaço. Nesse sentido, têm lugar tanto os
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aspectos objetivos captados na paisagem quanto os aspectos
subjetivos dos sujeitos que dão significados e sentidos aos
elementos dessa paisagem (CAVALCANTI, 2008, p. 51-52).

O estagiário de geografia deve pensar em uma linguagem que
seus alunos compreendam e tenham condições de interpretar o lugar e
definir os aspectos da paisagem, que no decorrer dos anos, sua estética
muda, pois a cidade está em constante dinâmicas e compondo diferentes
expressões.
Selbach (2010, p. 132) explica que, “Além de levar os alunos a
compreenderem o que foi explicado e apresentarem argumentos a favor
de seu ponto de vista, a aula deve torná-lo capaz de formular propostas
para resolver os desafios e os problemas sugeridos”. O ensino de
geografia deve ir além da disciplina, apesar de sua consolidação
individual, mas o professor deve dar o direito de o aluno ter uma visão
ampliada da realidade em sua volta e garantindo sua vivência nos
espaços da cidade.
O estágio supervisionado é um desafio para o estudante de
licenciatura, além de suas disciplinas obrigatórias em seu curso da
graduação, deve se comprometer com à escola que está ministrando
aula, que no caso aqui é a disciplina de geografia.
O livro didático é essencial para o professor, mas sem o
planejamento de aula é quase impossível ministrar um bom conteúdo.
Selbach (2010, p. 129) relata que, “[...] os temas geográficos a serem
trabalhados estejam claramente definidos em sua distribuição mensal e
semanal e que essa distribuição possa sempre levar em conta quais
outros temas, em outras disciplinas, esse mesmo aluno está
aprendendo”.
É importante que durante o estágio, o estudante de licenciatura
dialogue com os professores da escola em que está estagiando, no
intuito de uma construção de um saber interdisciplinar entre a geografia
e as demais disciplinas, até propor parcerias na elaboração de projetos
na escola. Um exemplo sobre as interações entre as matérias escolares,
o professor da disciplina de história pode ministrar aula sobre guerra
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entre países, a disciplina de geografia já poderia trabalhar o conceito de
territorialidade, mas em nosso caso aqui, nas experiências e vivências
na cidade, em questões sociais.
O aluno compreenderia de forma mais aproximada de sua
realidade. E de acordo com Cavalcanti (2008),
O conceito de território instrumentalizador quando quer pensar e
compreender a cidade na sua relação com a cidadania. Território
está associado aos processos de posse, de domínio de um lugar, em
uma área. Por meio da dimensão territorial, o exercício da cidadania
pode ser pensado com uma questão de direito a cidade, direito no
domínio coletivo do espaço (CAVALCANTI, 2008, p. 87).

Uma formação de cidadania iria despertar o senso crítico desse
aluno, o mesmo iria se questionar, o porquê de uma desigualdade social
ser tão grande em meio a sociedade e qual o fator dele está inserido na
realidade que vive. Como um cidadão individual, compreenderá que é
preciso lutar por esses espaços restritos a ele, devidamente comprido
seus deveres diante das normas da cidadania. E Cavalcanti (2008, p.
90), faz referência que, “O direito de habitar é mais do que morar – é
morar bem, frequentar a cidade, viver com dignidade, ter acesso aos
bens da cidade, poder exercer seu modo de vida, ter direito de produzir
cultura, construir identidades”.
A cidade é repleta de símbolos e representações culturais, alguns
alunos da escola básica ou praticamente todos, estão restritos de certos
privilégios e essa interdição é causada pela segregação social que se
expressa na paisagem da cidade. Segundo Cavalcanti (2008),
Segregação de lugares nos pequenos interstícios da cidade, que
ocorre por entre ruas, calçadas, lojas, prédios e outros equipamentos
urbanos; segregação de áreas inteiras, bairros inteiros “destinados”
à classe alta, “impedidos” de circulação ou do usufruto pelos
cidadãos em geral; segregação de áreas inteiras “destinadas” à
classe baixa, às vezes baixíssima, áreas essas destruídas muitas
vezes até o direito de receber serviços públicos mínimos, como
correio, telefone público, entrega de objetos de consumo (nessas
áreas só circulam seus moradores, já que a “dificuldade” de acesso
e o medo da violência e da pobreza afastam as outras pessoas
(CAVALCANTI, 2008, p. 95).
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Como se pondo como provocador de opiniões, discutir esse
assunto emblemático com “meus” alunos(as), provocaria uma
imensidão de questionamentos e até mesmo argumentos. Como
estagiário devo me preparar para futuras perguntas advindas da
segregação na cidade/urbano.
Com essa nova visão de cidade diretamente envolvendo o
ensino de geografia, Vasconcelos (2000) relata que, “[...] quando nos
referimos ao conhecimento da realidade, falamos de uma visão de um
sujeito/grupo, que é, portanto, sempre uma construção”
(VASCONCELOS, 2000, p. 83). Colocar em prática o que está além de
um plano de aula e no livro didático é uma tarefa árdua, na sala de aula
com mais de vinte adolescentes advindos de diferentes localidades da
cidade, certamente irão relatar o conceito de lugar, como um espaço
bonito, com pássaros, florestas, animais, entre outros. Porque realmente
é essa carga de conhecimento que trazem dos anos anteriores de suas
séries escolar.
E como futuro professor de geografia, mostrar os conceitos é
essencial, mas me preocupando em trazer para a realidade de suas vidas,
fazendo uma leitura da cidade, intercalando para uma avaliação de
aprendizado e perceber até onde os alunos conseguiram aprender, não
analisando os saberes maiores e menores entre eles.
Com o direito aos ambientes de lazer, mesmo que sendo
negados, o que cabe é tentar usufruir, mesmo sabendo que para ter
acesso ao “lado bom” da cidade é necessário ter uma certa condição
financeira, mas não podemos deixar de lado que na cidade e nos centros
urbanos, existem algumas “tribos”, ou seja, pessoas que gostam de certo
tipo de música, os LGBTs, os que são hippies, entre outros.
Sob essa diversidade Cavalcanti (2008, p.100) aponta,
“Ambiente urbano é o lugar da cidade onde os elementos naturais e
sociais estão em relações dinâmicas, em constante mutação, e em
relação de interação”. E por afinidade, acaba encontrando o lugar que
mais se sente aceito e confortável para fazer o que gosta, sem préjulgamentos.
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O estagiário em todo o seu esforço de comprometimento com a
escola e com o professor colaborador que cedeu sua turma para o
estágio supervisionado, devem fazer trocas de experiências, ideias e de
conhecimentos sobre a educação geográfica, e sobre esse debate,
pesquisadores afirmam que,
É importante destacar que os diálogos teóricos acerca desse conceito
não são um debate concluso, mas um campo de debate que necessita
de novas e constantes reflexões. E essa será sempre a função da
educação geográfica, desde o nível da Educação Básica até o nível
acadêmico: ampliar o debate em torno do conceito de espaço
geográfico, preparando seus aprendentes para melhor apreender
suas expressões e analisá-lo (ARAÚJO; SILVA; EVANGELISTA,
2020, p. 392).

O estágio supervisionado é um momento de compreender a
dinâmica da escola, as práticas educacionais e melhorar a vivência do
ensinar. O aluno da graduação em licenciatura em geografia, deve
procurar fazer um bom plano de aula para repassar o conhecimento que
lhe foi adquirido durante todo um preparo de quase quatro anos. Fazer
reflexões sobre a geografia escolar, para então, levar assuntos
relevantes em abordagem de significação de experiências e vivências.
Ministrar aula de Geografia, na perspectiva de se fazer entender
a cidade e suas dinâmicas no urbano, é um trabalho que exige
embasamento teórico e bibliográfico, mas que na prática se torna bem
mais compreensível e fácil, não se prendendo a fazê-los decorar
(escrevo no quadro, alunos copiam e decoram para a avaliação escrita).
Levar o conceito de lugar, territorialidade, cidadania e como os direitos
e deveres para o meio que ele está inserido, o aprendizado é bem maior,
porque dar significação para aluno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender a cidade, bem como a sua formação e dinâmica é
um processo complexo e singular. O aluno estagiário através do ensino
de geografia ao se propor explicá-la, tem não só o desafio de englobar
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e entender a percepção e realidade única dos alunos da educação básica,
mas também de trazer os conceitos que são aprendidos durante a sua
formação e assim relacioná-los.
Ainda sobre relacionar o senso comum dos alunos(as) com a
ciência geográfica, um grande desafio e talvez o mais importante é
permitir que estes estudantes, tenham conhecimento sobre seus direitos
e deveres enquanto indivíduos que futuramente irão contribuir de forma
ativa na sociedade, que infelizmente apresenta uma enorme segregação
com grupos de minorias, muitas vezes excluindo-os do direito de ir e
vir em determinados ambientes, garantido pela Constituição.
O estágio supervisionado é um grande aliado para formação do
aluno, futuro professor, uma vez que permite não só a partilha de suas
experiencias em sala de aula com outros alunos, mas também a vivência
do ambiente escolar e reflexão sobre suas práticas, junto a um
acompanhamento do professor da escola, bem como do professor da
universidade.
Percebe-se com este trabalho que as definições e entendimentos
sobre cidade e o urbano, não são fechadas, mas se completam. Através
dos diversos autores abordados no corpo do texto é possível sentir que
a cidade não se explica por si, mas que o conjunto de conceitos que a
formam, possibilita sua compreensão, além do processo histórico-social
que permite sua transformação com o transcorrer do tempo.
Assim, sabemos que muitos desafios devem ser travados para
efetuação de maneira eficaz do tema acerca da cidade, no entanto
acredita-se que é a partir de discursões, experiencias compartilhadas e
reflexões que é possível uma construção eficiente sobre o tema. Pois
assim, permite-se não só a construção e formação de professores
capacitados para trabalhar a cidade incluindo na realidade dos
estudantes, como o sentindo e entendimento para os alunos(as) do seu
papel e valor para o meio que eles estão inseridos, neste caso, a cidade.
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa inicia-se com o objetivo de analisar as questões
de gênero, dentro do ambiente escolar, e como alunos e alunas do
ensino básico lidam com essas questões no seu cotidiano da escola.
Analisa-se também se os estudantes entendem a Geografia como
ciência que pode contribuir na construção de uma sociedade com
igualdade/equidade de gênero, emancipação feminina e que,
consequentemente, pode ser promotora da cultura de paz. Assim, pautase os estudos geográficos como sendo uma ferramenta de transformação
social através de uma geoeducação libertadora.
Primeiramente, buscamos comprovar a importância de se
discutir gênero dentro do ambiente escolar, colocando como análise o
modelo social que reproduz desigualdades de gênero nos espaços.
Analisando como o mesmo é trabalhado e vivenciado pelos alunos e
alunas da educação básica, tomando a abordagem geográfica do gênero
- 123 -

na educação como ferramenta do entendimento da realidade em uma
perspectiva crítica, a fim de promover mudanças nos padrões e nas
práticas socioespaciais.
Partindo do entendimento da geografia como uma ciência que
estuda a sociedade e suas manifestações, faz-se necessário entender as
diferentes pluralidades do espaço geográfico, buscando assim, o
entendimento sobre gênero e a importância do seu estudo dentro da
ciência geográfica.
Neste âmbito, a abordagem geográfica de gênero busca
criticidade a respeito da realidade e a contextualização de processos
socioespaciais, denunciando desigualdades de gênero presentes na
sociedade brasileira, sobretudo em espaços como o sertão cearense,
onde o patriarcado e suas repercussões machistas são culturalmente
enraizadas e a subjugação das mulheres ainda é algo naturalizado.
A noção de gênero é compreendida enquanto construção social
de homens e mulheres, portanto, como construção social, é também
espacial, uma vez que sociedade e espaço são inexoravelmente
interdependentes. Dessa forma, refletir sobre como essas questões
sociais repercutem no espaço, construindo territórios e territorialidades,
impactando identidade, imaginários e a cultura é de grande relevância
para a ciência geográfica em particular e para a educação de maneira
geral. Nesse sentido, torna-se válido o conhecimento teórico acerca de
alguns conceitos importantes, que nos darão fundamentação para as
discussões aqui debatidas, sendo eles: gênero e educação geográfica.
Gênero como procedimento de entendimento da realidade em
uma perspectiva crítica, requer uma abordagem desde a diferenciação
de conceitos até a utilização deste como categoria útil para análise
histórica (SCOTT, 1995), tendo como objeto a igualdade de gênero, faz
necessário entender as diferentes pluralidades do espaço.
[...] o termo "gênero" também é utilizado para designar as relações
sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum,
para diversas formas de subordinação feminina, nos fatos de que as
mulheres têm a capacidade para dar à luz e de que os homens têm
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uma força muscular superior. Em vez disso, o termo ‘gênero’ tornase uma forma de indicar ‘construções culturais’ - a criação
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens
e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de
mulheres. ‘Gênero’ é, segundo esta definição, uma categoria social
imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos
sobre sexo e sexualidade, ‘gênero’ tornou-se uma palavra
particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática
sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens.
(SCOTT, 1995, p.75).

Enquanto temática geográfica, o entendimento de gênero
promove ao ensino de geografia um conceito de representação,
buscando relações socioespaciais, compostas por seres multiidentitários SILVA. J, (2011). Com este entendimento da sociedade a
partir da interseccionalidade de suas múltiplas relações tanto de gênero,
de raça e de classe busca-se que o aluno e aluna compreenda as
desigualdades em diferentes esferas da sociedade e da produção do
espaço geográfico.
O conceito de Scott (1995) vinculado à educação geográfica
tende a colocar gênero como ferramenta crucial no ensino, fazendo com
que seu uso na Geografia tenha uma perspectiva crítica e
problematizadora, ‘‘[...] questionar relações de poder, hierarquias
sociais opressivas e processos de subalternização ou de exclusão, que
as concepções curriculares e as rotinas escolares tendem a preservar’’
(HENRIQUES, 2007, p. 9), formando alunos e alunas que compreenda
nos conteúdos as problemáticas de seus espaços.
Diante disso, a geografia como ciência que estuda a produção
dos espaços, nesta perspectiva, se torna um ponto chave nas práticas do
cotidiano que são marcados por dominações e exclusões socioespaciais.
O estudo de gênero dentro da disciplina de geografia, ocupa uma
posição de promover debates que contribuam na reflexão de estruturas
e desconstrução social de culturas que naturalizam a opressão, tais
como o: racismo, patriarcado, machismo, misógina, por exemplo.
No ano de 2007, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, buscando se adequar ao Programa
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Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH). O documento
coloca para o espaço escolar valores da inclusão e pluralidade, tendo
como desafio:
a) criar uma cultura universal dos direitos humanos; b) exercitar o
respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das diversidades
(étnico racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico
individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de
opção política, dentre outras) e a solidariedade entre povos e nações;
c) assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em
uma sociedade livre (HENRIQUES, 2007, p. 25).

O papel posto a escola estaria ligado além da formação de
ensino, tendo como um dos seus objetivos promover uma educação
pautada em uma formação cidadã libertadora. Analisando todos os
pontos do documento, podemos concluir o quanto a geografia está
conectada com esses desafios, como ciência que busca analisar as
diferenciações espaciais.
A exemplo, podemos citar (RATTS e FARIA, 2017, p. 252)
“(...) A Geografia, uma ciência cujo compromisso com a compreensão
da diferenciação espacial e com seus mecanismos de exclusão, promove
pela capacidade de problematizar o espaço dentro de suas
particularidades, a discussão da pluralidade de relações socioespaciais.”
Nesse sentido, podemos entender que o ensino de geografia
contribui diretamente para formação de uma sociedade democrática e
pluralista. E o conceito de gênero se mostra fundamental, pois realiza
uma “(...) análise geográfica do tecido social incorporando as teorias de
gênero permite desvendar as manifestações espaciais e territoriais de
diversos grupos sociais que por meio de suas práticas constroem
diferentes espaços geográficos, pois o gênero é uma das relações
estruturantes que situa o indivíduo no mundo” (REIS, 2015, p. 24).
METODOLOGIA
Como estratégia metodológica foram aplicados 50 questionários
visando a obtenção de dados com amostra de alunos(as) e do professor
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de Geografia do ensino médio, da escola Assis Bezerra, localizada no
município de Quixeramobim-ce. Este questionário objetivou analisar as
questões de gênero, dentro do ambiente escolar, tendo em foco a ciência
geográfica
como
construtora
de
uma
sociedade
com
igualdade/equidade de gênero, emancipação feminina, que busca uma
cultura de paz.
O mesmo contava com seis questões, com opções para marcar
sim ou não, das quais apenas quatro eram destinadas a todos, e o
restante respondida somente por meninas. Ao total 50 questionários
foram aplicados, destes 1 foi respondido ao professor de Geografia da
instituição e os demais, por alunos de turmas de 2° e 3° ano. 27 meninas
e 22 meninos com idades entre 16 e 19 anos participaram desta
pesquisa.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A primeira pergunta foi destinada a todos, questionando se os
mesmos consideram que meninas/mulheres em nossa sociedade são
submetidas a situações constrangedoras, preconceituosas e/ou violentas
simplesmente por serem mulher. Ao analisar a primeira pergunta,
podemos notar que 12% consideram que não há distinção de gênero, ou
seja, que as mulheres não passam por preconceito e/ou violência
simplesmente por serem mulheres, os 88% marcaram que há
preconceito de gênero.
A segunda pergunta foi destinada às meninas, questionando se
as mesmas já haviam sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher,
obteve-se um total de 55,5% das alunas afirmando nunca terem sofrido
nenhum tipo de preconceito de gênero, em contrapartida as 44,4%
restantes afirmaram já ter sofrido preconceito.
A terceira questão foi respondida por todos, trazendo o seguinte
questionamento: Dentro da escola há preconceito de gênero? Dentre as
respostas tivemos um total de 15 afirmações, de que não acontece
distinção de gênero dentro do ambiente escolar. As mulheres
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responderam em sua maioria que a escola é um ambiente no qual há
preconceito ligados ao gênero, em que a mulher é o principal alvo.
A quarta pergunta foi respondida apenas pelas meninas,
questionava, se as mesmas já se sentiram ofendidas por algum
comentário machista dentro da sala de aula, ou em algum outro
ambiente escolar. Obteve-se um total de 20 alunas, que afirmaram já ter
passado por algum comentário machista dentro do ambiente escolar.
A quinta pergunta questiona se o aluno considera importante
que seja discutido dentro do ambiente escolar questões relacionadas a
gênero, teme-se um total de 95,5% de respostas positivas, que considera
importante essas discussões dentro da escola.
A última pergunta questiona se o(a)s estudantes compreendem
a Geografia como uma disciplina escolar crítica e libertadora, como
ferramenta da promoção de uma cultura de paz na sociedade, ou seja,
que pode contribuir para o fim das formas de preconceitos e violências
contra a mulher. Obteve-se um total de 44 afirmações positivas, no qual
esses alunos acreditam que a Geografia é uma disciplina crítica e
libertadora, podendo ser utilizada como uma ferramenta de
transformação social no combate à sociedade machista e patriarcal,
fazendo com que os alunos entendam e combatam as desigualdades de
gênero.
O questionário aplicado ao professor, buscava analisar como o
mesmo trabalhava as questões de gênero no processo de ensinoaprendizagem da ciência geográfica em sala de aula. Foi realizado três
perguntas, no qual o mesmo teria que marca sim ou não e justificar sua
resposta.
Ao analisar o questionário, obteve-se um resultado satisfatório
quanto à temática levantada por este trabalho, pois o professor em
questão mostrou respostas positivas, colocando que considera
importante a reflexão sobre gênero na sala de aula e também como um
elemento/conteúdo importante para o currículo da Geografia. Porém,
foi possível identificar nas justificativas o docente sente dificuldades
sobre como trabalhar as relações de gênero, citando que trabalha a
mesma apenas em aulas que aborda temas como a demografia. Por isso,
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comprova-se aqui importância do estudo sobre gênero no processo de
profissionalização e práxis docente em geografia, pois há uma
dificuldade desses profissionais em trabalhar esse tema com mais
fundamentação teórica, dentro da epistemologia da Geografia.
Diante do exposto, podemos notar a importância das reflexões e
estudos sobre gênero no ambiente escolar, destacando-se assim a
necessidade de se repensar o currículo da Geografia na educação básica,
pois a mesma se mostra como uma das principais ferramentas de
construção de alunas e alunos críticos, e, por conseguinte, promovendo
a educação libertadora.
Apesar de todas as respostas positivas, conclui-se que nem todos
conseguem entender o que são os vínculos de gênero com a Geografia
e que os mesmos se dão através da dinâmica das relações
socioespaciais, que acabam condicionando a mulher a situações de
subordinação/dominação. Portanto, podemos colocar a ciência
geográfica como uma ferramenta da promoção da cultura de paz, sendo
que 89,7% dos alunos acreditam que a Geografia pode contribuir para
o fim das formas de preconceitos e violência contra a mulher.
Diante de todos os resultados, pode-se questionar o motivo pelo
qual professores não trabalham gênero em suas aulas e nem se sentem
preparados para associar as questões de gênero com o ensino de
geografia. Contudo, isso nos leva a pensar ‘como’, e ‘quando’ este
profissional pode trabalhar gênero na perspectiva geográfica? Janice
Monk, faz uma indagação que questiona os pontos falados
anteriormente:
[...] O ensino geográfico sobre gênero deveria ou pode ser incluído
no nível educacional abaixo do nível universitário? Dentro das
universidades, ele deveria ser limitado a cursos de estudantes que se
especializam em geografia ou aberto para estudantes em geral, tais
como aqueles em programas interdisciplinares? Devem ser
incluídos temas de gênero em cursos de geografia humana geral ou
apenas em cursos especializados de gênero? No mestrado e
doutorado? Quem toma tais decisões? Na geografia feminista,
reconhecemos que o contexto importa. Então, como é que o
contexto influência o ensino? Quais resistências e apoios existem
para a inovação? Que recursos são disponíveis? Como lidamos com
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um grupo diversificado de estudantes? Que estratégias pedagógicas
são apropriadas para lidar com as diferentes atitudes, valores e
experiências que os alunos trazem? [...] (MONK, 2011, p. 95).

Como dito pela autora, podemos notar que há mais perguntas do
que respostas que solucionem esses problemas. Portanto, o que pode ser
feito urgentemente é a reflexão teórica no que diz respeito ao
entendimento das relações gênero e geografia na formação e atuação
profissional do(a)s docentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista disso, podemos notar uma grande dificuldade em
trabalhar gênero na educação básica, em especial na disciplina de
geografia; pois os moldes da sociedade atual ainda são marcados por
desigualdades e opressões, tanto contra as mulheres, como por todas as
minorias sociais. Neste senário, a geografia desenvolve um papel
crucial no ensino básico, como ciência que estuda as diferenciações
espaciais, busca analisar e combater os diferentes mecanismos de
exclusão, tornando-se uma disciplina fundamental para a formação
cidadã de alunos e alunas capazes de problematizar o espaço dentro de
suas particularidades.
Para que a geografia desempenhe o seu real papel aqui exposto,
torna-se necessário um aprofundamento teórico, no âmbito da
epistemologia da ciência geográfica, no que concerne as inexoráveis
imbricações entre geografia e gênero na profissionalização de futuros
professores, para que estes estejam preparados para trabalhar o tema de
gênero na educação básica.
Partindo desse entendimento, refletir sobre a socialização dos
espaços, a fim de se ter um entendimento sobre as construções sociais,
coloca o estudo de gênero como ferramenta crucial para este processo,
de acordo com RATTS e FARIA (2017, p. 259, apud SILVA, 2009, p.
118) “compreensão das relações de gênero e espaço e com o
fornecimento de um conhecimento que seja útil na luta pela equidade
social”, são pontos fundamentais na construção de uma ciência
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geográfica libertadora, que propicie a todos os discentes, em especial
da educação básica, um ensino pautado na busca de uma equidade
social, tendo assim, a geoeducação libertadora, que promove um ensino
crítico, buscando um entendimento sobre gênero, e que combate os
preconceitos construídos socialmente, com foco na transformação
social, autonomia e liberdade dos educandos e implantação de cultura
de paz. Podendo assim, ser uma disciplina escolar que promove uma
geoeducação libertadora.
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INTRODUÇÃO
A natureza pode ser analisada sob diferentes perspectivas. A
concepção de recurso natural está constantemente vinculada a ideia do
uso, considerando suas funções frente ao aproveitamento possível pelas
populações humanas. Os recursos abióticos e bióticos têm sua análise
modulada pelas diversas abordagens ambientais, nos mais diversos
contextos de interação. Vale salientar que a preservação dos recursos é
deficitária, em muitos espaços, pela carência de conhecimento sobre as
condições físicas que permitiram a existência das estruturas observadas.
Nesse sentido, parece conclusivo dizer que a ausência de conhecimento
empírico, por parte de uma larga parcela da população, sobre algumas
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estruturas naturais, amplia a fragilidade desses espaços, permitindo a
ocorrência de ações degradadoras do ambiente.
A natureza pode ser compreendida através da observação e
análise dos elementos físicos, cabendo ao profissional de geografia, a
partir da observação da paisagem, que congrega essa complexa relação,
distinguir suas propriedades, destacando a relação de interdependência
existente entre os recursos abióticos e bióticos. A conservação dessas
estruturas demanda concomitantemente o reconhecimento, a
valorização e a proposição de estratégias de preservação, buscando
sempre o equilíbrio entre o meio físico orgânico e o não orgânico. Lima
e Filho (2018) afirmam que as pesquisas desenvolvidas levando em
conta o reconhecimento e compreensão da natureza abiótica só se
tornaram mais evidentes na contemporaneidade ocorrendo o
aprofundamento desses estudos nas últimas décadas. Mesmo diante
dessa realidade, os autores ainda indicam haver uma necessidade de
análise desses elementos em maior equivalência aos componentes da
biodiversidade.
Ademais, a ausência de desenvolvimento de políticas públicas
efetivas, acaba por ocasionar um déficit de estudos detalhados que
tenham como foco compreender os aspectos físicos da Paisagem. Tendo
como consequência a depredação e/ ou exaurimento das formas e
estruturas naturais, ocasionado pela falta de compreensão da relevância
abiótica.
Nesse contexto, a partir dos anos de 1990, foi dado início aos
estudos destinados aos elementos físicos (não bióticos), surgindo daí o
termo geodiversidade: que corresponde a uma nova abordagem e
interpretação do ambiente. Tal abordagem tem como objetivo analisar,
de forma acurada, as questões abióticas da natureza. Tais estudos
reconhecem que as estruturas não biológicas são cruciais para produção
de bens, recursos energéticos e produção alimentar, fazendo-se
necessário compreendê-las para permitir sua melhor gestão, seja na
perspectiva conservacionista ou do uso planejado (DANTAS et al.,
2015).
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A utilização dos recursos naturais está comumente ligada à
exploração, porém, tampouco, toda a geodiversidade pode ser
explorada, sendo necessário compreender cada elemento para que
medidas de uso e gestão sejam tomadas levando em consideração seus
atributos. Gray (2004) propõe uma classificação dos elementos da
geodiversidade, cria um sistema de valoração que agrupa as diversas
esferas analíticas de importância dos componentes físicas, considerados
os valores: Cultural, intrínseco (valor justificado pelo fato da existência
da geodiversidade, isento de qualquer associação ao uso pelo homem
ou interação ecossistêmica), estético, econômico, funcional, científico
e educacional.
Adicionalmente a essas reflexões, cabe, neste constructo, a
consideração de que o desenvolvimento de análises acerca das
estruturas físicas de interesse puramente local, aproxima a discussão da
geoconservação na praticidade da vivência pedagógica, do professor de
nível fundamental e médio. Embora discussões geológicas ocorram na
macro escala, é fundamental reconhecer que é na localidade que o aluno
poderá observar estas estruturas, consolidando os conceitos
desenvolvidos em sala. Tal reconhecimento se torna central na
discussão acadêmica do “fazer” geografia, uma vez que é a proximidade
visual e sensitiva que materializa os conceitos trabalhados, sob o risco
constante da não correlação entre o espaço estudado, em sala, e o espaço
vivido.
A partir do exposto, o presente estudo tem como objetivo
identificar o potencial educativo dos Caldeirões que se localiza no
município de Lajedo-PE. Mediante isto, buscou-se avaliar as categorias
da geodiversidade e caracterizar o sítio, de modo, a compreender seu
potencial para o desenvolvimento de atividades no ensino da Geografia.
MATERIAL E MÉTODO
O método aplicado no presente trabalho foi desenvolvido em
duas etapas: gabinete e campo. Em gabinete foram obtidos os conteúdos
teóricos referente aos principais conceitos discutidos com a temática de
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geodiversidade, geoconservação, geoeducação e cidadania; tendo o
material bibliográfico levantado através de artigos, livros, documentos
técnicos e dados geoespaciais.
Na etapa seguinte ocorreu a visita in loco. De acordo com Ruiz
(1976, p.50) “a pesquisa de campo consiste na observação dos fatos tal
como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de
variáveis presumivelmente relevante para ulteriores análises”. Em
campo, foi possível estabelecer relações entre determinadas condições
e determinados eventos observados. Dessa forma, foram feitas
observações das estruturas, identificando as características geológicas e
geomorfológicas presentes, com objetivo de compreender os aspectos
fisiográficos, evidenciando o potencial educativo dos Caldeirões, a
partir da proposta de Gray (2004) em relação a classificação da
geodiversidade. Para tal, dentre os diversos enfoques possíveis adotouse o valor educacional como foco da presente perquisição.
Vale salientar que a geodiversidade possui diversas funções e
valores. O reconhecimento dos atributos educacional refere-se à
aplicabilidade dessas estruturas no ensino formal, provendo a
possibilidade de interpretar os processos e feições da geodiversidade,
para estudantes (BRILHA, 2005; GRAY, 2004).
Empregou-se também os critérios apresentados por Brilha
(2015) em relação a avalição qualitativo referente ao valor educacional
nos locais de geodiversidade (onde foi selecionado apenas os critérios
relacionados ao potencial educativo). Para tal, foram adotados os
seguintes critérios: i) potencial didático-referente capacidade da fácil
interpretação das feições e estruturas, ii) diversidade geológicacorresponde aos diferentes tipos de elementos de geodiversidade
presente, iii) acessibilidade - as condições de acesso e dificuldades de
tempo gasto pelos estudantes a pé percorrendo toda área e iii)
segurança-possibilidade de visita e os riscos mínimo para os alunos
visitantes. Por meio, destes procedimentos de avaliação é possivel
entender as características que favorece o desenvolvimento de
atividades educativas na área de estudo.
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Além disso, utilizou-se a proposta de categorização da
geodiversidade apresentada por Silva e Moura-Fé (2018). Os autores
indicam três ramos da geodiversidade (subdivididos em categorias) o
geológico (Rochas, Minerais, Fósseis, Icnofósseis, Águas subterrâneas
e Águas superficiais), pedológico (Paleossolos e Solos) e
geomorfológico (Paisagens, Formas de relevos, relevos isoláveis e
Geoformas).
Após a escolha metodológica através do levantamento
bibliográfico, todas as informações adquiridas em processo
compilatório, foram analisadas. As informações essenciais para o
estudo, com os respectivos resultados, permitiram a produção de
quadros com as informações obtidas em campo e gabinete. Além disso,
utilizou-se o software SIG Qgis (versão 2.18) para localizar
espacialmente o local estudado.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os Caldeirões localizam-se no centro urbano do município de
Lajedo, estado de Pernambuco, nas coordenadas UTM 794691.54 m
(longitude) e 9041846.95 m (latitude) (figura 1). O afloramento rochoso
principal abrange uma área de aproximadamente 1.3 hectares, de
domínio municipal, localizado as margens da entrada da cidade, na
avenida Presidente Kennedy, aproximadamente 250 metros da rodovia
Mestre Dominguinhos (BR-423).
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Figura 1
Mapa de localização dos principais afloramento dos Caldeirões
no município de Lajedo-PE.

Autoria: Os autores (2020). Fonte: IBGE (2016); ESRI Ocean (2020).

Nessa localidade encontra-se as geoformas denominadas de
caldeirão ou marmitas, essas estruturas são compostas por formas com
diferentes dimensões. De acordo com Guerra e Guerra (2008),
apresentam estruturas com formato côncavo produzidos pelo efeito da
água em turbilhão. Na área de estudo, as formas são produtos de
processos de desgaste das estruturas rochosas a partir da abrasão
presente em ambiente fluvial ou próxima ao leito de rios.
As pesquisas referentes às estruturas dos Caldeirões indicaram
uma litologia metamórfica com a presença de gnaisses (contém
protólitos de granulação grossa, média e equigranulares), que são
formados a partir de rochas ígneas preexistentes transformadas, através
da ação da pressão e temperatura modificando a organização dos
minerais, assim a litologia da área de estudo está concatenada à
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metamorfização (JATOBÁ e CASTRO, 2006 apud FILHO e
AMADOR, 2015; CPRM 2007).
Através da interpretação das informações bibliográficas e
pesquisa em campo foi possível compreender as questões referente ao
potencial para o uso pedagógico dos caldeirões (quadro 1). Esse
reconhecimento corresponde ao processo de identificação e
caracterização, para que, logo em seguida a o reconhecimento, seja
analisado e pensado como recurso didático.
Quadro 1 Característica Estruturais dos Caldeirões, Lajedo-PE.
CRITÉRIOS

DESCRIÇÃO

Potencial didático

Possui material geológico correspondente
as rochas cristalinas advindas do resfriamento do
magma e podem ser interpretadas através da
classificação das rochas, fazendo parte das rochas
gnáissicas que são metamórficas, além das
formações dos caldeirões que corresponde a um
processo geológico de atrito do material
sedimentar carreado pelos corpos hídricos
atacando com material pré-existente até formar as
feições chamadas de caldeirões ou marmitas.
Adicionalmente, o local possui características
histórico-culturais que nortearam o povoamento
e o desenvolvimento da cidade de Lajedo-PE.

Diversidade
geológica

Corresponde a ocorrência de formações
rochosas cristalinas, metamórficas gnaisses
granodioríticos do Eon Proterozóico, era
neoproterozoica e período Ediacarano e possui
geoformas côncavas desenvolvendo feições
conhecidas como marmitas ou caldeirões. Essas
estruturas apresentam cavidades com morfologia
côncava desenvolvidas pelo efeito da água em
turbilhão. O material inconsolidado (sedimentar)
é carreado pela força da água, pela atuação da
gravidade. Nesse contexto, a partir do atrito dos
fragmentos de rochas, deslocados pelas correntes
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hídricas promove, em escala geológico, a
formação das geoformas, sendo feições
encontradas em ambiente fluvial ou próximo ao
leito de rios. Além desses aspectos processuais da
sua formação é notório, nos Caldeirões, alguns
veios e fraturas, sobre o afloramento.

Acessibilidade

Localiza-se no centro do município de
Lajedo-PE, sem qualquer restrição ao acesso,
sendo possível se deslocar por todo afloramento
principal a pé. Ademais, fica próximo à entrada
do município, na Avenida Presidente Kennedy
aproximadamente 245 metros da BR-423. Todas
as ruas e avenida que dão acesso aos Caldeirões
são pavimentadas, havendo nas vias de acesso
circundantes ao local, além de conter espaço para
o estacionamento de transportes terrestres.
Também não há nenhuma barreira natural ou
construída que impeça o deslocamento dentro do
local pelos estudantes a pé.

Segurança

Eminentemente o local não possui
nenhum risco natural aos estudantes, entretanto,
o local é aberto (sem restrição ao acesso),
portanto, é possível a ocorrência de roubo e furto
principalmente durante a noite pois não há
iluminação pública na área.

Fonte: Autores, (2020).

As informações apresentadas possibilitaram entender e
interpretar as potencialidades e as problemáticas do uso dos
Caldeirões para fins didáticos. Vale pontuar que a ocorrência desse
tipo de formação no município estudado, além de valor educacional
(por demonstra feições e processos ligados a dinâmica do planeta);
atrelado as feições geológica-geomorfológica dos Caldeirões, exprime
um marco especial para a formação histórica e cultural. Segundo Dias
(2013), sem a ocorrência dessas formas côncavas não haveria atrativo
para o povoamento da área, assim, as águas acumuladas nas
geoformas influenciaram diretamente na ocupação que gerou o
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adensamento humano e aquilo que viria a se tornar o território do
município, para tanto, pode-se afirmar que esse espaço corresponde
ao marco zero municipal.
Em relação as características da formação geomorfológica,
Schistek (1999) aponta que os caldeirões (forma de relevo) são
cavidades com dimensões pequenas em largura, porém com grandes
profundidades e comprimentos, por esses aspectos torna-se um
potencial reservatório hídrica, pela reduzida área de evaporação.
Tendo função marcante no armazenamento hídrico no clima
semiárido, por essa zona ter regime pluviométrico com curta estação
chuvosa (três a cinco meses) e um prolongado período seco (sete a
nove meses, mas podendo se estender), com eventos torrenciais de
chuvas irregulares no tempo-espaço (FILHO, 1995).
Além disso, para compreender de forma acurada os recursos
naturais presentes no local de estudo, enquadrou-se os Caldeirões na
categorização da geodiversidade proposta por Silva e Moura-Fé
(2018). Essa categorização consiste no enquadramento da aparição da
geodiversidade relacionada aos aspectos geológicos, geomorfológicos
e pedológicos, sendo possível compreender, de forma mais precisa as
características do local e subsequentemente concatenar as categorias
como possibilidade de interpretação no âmbito do ensino formal
(quadro 2).
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Quadro 2
Categorização da geodiversidade da estrutura de Caldeirões,
localizado no município de Lajedo-PE
Ramo da Geodiversidade

Categoria

Geologia

Água superficial
Rochas Minerais

Geomorfológica

Geoformas

Fonte: Os autores (2020) com base em Silva e Moura-Fé (2018).

No local, é possível evidenciar processos geológicos que
remontam, cronologicamente, a eventos pretéritos resultantes da
evolução e formação da crosta, bem como a relação entre a dinâmica
hidrológica e a modelagem da superfície terrestre, fornecendo insumo
para fins didáticos e prático no ensino de Geografia sobre os processos
e dinâmicas morfológica da superfície.
Após a compressão de todas as particularidades dos caldeirões
é cabível pensar na prática da geoeducação como ferramenta para
formação cidadã, e, consequentemente, promovedora da
geoconservação. Moreira et al. (2020), explanam que a educação
constitui uma prática dialética, ocorrendo sempre a evolução do
pensamento científico e, por conseguinte, da técnica, promovendo a
entrada de novos modelos de ensino e planejamento dos currículos que
tragam o embasamento necessário para efetiva introjeção da realidade
atual no ensino. Dessa forma, a educação deve ser alicerçada na
perspectiva de integrar novas concepções, possibilitando o avanço da
ciência na contemporaneidade, encaminhando esses conhecimentos à
educação formal.
O objeto em estudo possui valor superlativo em relação a sua
utilização como recurso didático, tendo em vista que suas
particularidades, tanto no quesito histórico-cultural quanto em relação
as geoformas que se apresentam como estrutura com potencial
suficiente para o desenvolvimento pedagógico de práticas de ensino,
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coadunado a isto, a sua localização no centro da cidade facilita os
deslocamentos dos estudantes (do ensino básico) até os Caldeirões.
Portanto, é de suma importância evidenciar o potencial educacional,
assim como aponta Araújo (2005, p.26) em relação a educação a partir
da natureza física que é:
(...) constituído por georecursos culturais, ou seja, recursos não
renováveis de índole cultural, que contribuem para o
reconhecimento e interpretação dos processos geológicos que
modelaram o nosso planeta, que podem ser caracterizados de acordo
com o seu valor (científico, didático), pela sua utilidade (científica,
pedagógica, museológica, turística) e pela sua relevância (local,
regional, nacional e internacional).

Entretanto, pensar na educação como base para conservação e
formação cidadã exige o reconhecimento de que a mesma não se trate
de uma proposta imediatista, sendo necessário pensar na formação
educacional como proposta futura. Moura-Fé (2016) afirma que a
geoconservação pode ser abarcada pela educação ambiental, todavia,
essa perspectiva, corresponde a uma proposta a longo prazo.
A geoeducação se insere na proposta de ensino formal com o
objetivo de compreender a geodiversidade e assim apreender a
necessidade da conservação, logo, alguns elementos que compõe o
ambiente possuem características favoráveis para diversos fins, que não
sejam estritamente de exploração.
Deste modo, a partir do reconhecimento e compreensão das
particularidades dos Caldeirões (tendo como elementos expostos na
categorização geológica: água superficial, rochas e minerais, assim
como geomorfológica: as geoformas), confirma-se a possibilidade de
uso, destes, como recurso didático. O potencial educativo observado, a
partir dos parâmetros utilizados: potencial didático, diversidade
geológica, acessibilidade e segurança, torna possível qualificar, a atual
condição, e afirmar que o local se encontra em condições de utilização
para fins pedagógicos.
Portanto, a descrição de estruturas como aquelas observadas nos
Caldeirões, levando em conta os métodos de descrição e interpretação
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da geodiversidade, possibilitam o reconhecimento não apenas das
estruturas e feições fisiográficas da área, como também as correlações
ocupacionais históricas que se desenvolveram em detrimento da oferta
dos recursos físicos.
Assim, através da análise dos aspectos abióticos, existentes na
circunvizinhança de espaços educacionais, é possível apreender a
realidade impositiva dessas ocorrências e conseguintemente propor
formas de proteger, em decorrência da compreensão do valor
pedagógico do local. As descrições apresentadas na atual perquisição
tornam-se um recurso didático na interpretação dos aspectos dos
Caldeirões podendo ser utilizado nos desenvolvimentos de aulas
práticas pelos docentes munícipes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que os resultados encontrados na presente
pesquisa ofertaram informações importantes sobre as particularidades
da área de estudo, onde, por meio das metodologias aplicadas, foi
possivel entender a relevância do local, diante de seu carácter físico
(abiótico) e histórico-cultural. Adicionalmente, a descrição e
categorização da geodiversidade forneceu um panorama da área em
relação as suas potencialidades para o desenvolvimento de atividades
pedagógicas no ensino de Geografia, seja, através dos atributos da
geodiversidade e aspectos histórico-cultural no conteúdo da disciplina,
como também, questões logísticas de acessibilidade, favorecem o uso
do local em ações destinadas ao ensino.
Cabe ressaltar que a formação geológica dos caldeirões, no
município de Lajedo- PE, passou por diversas atribuições ao longo da
formação da estrutura urbana do município. Hodiernamente, o local se
encontra abandonado pelo poder público, que nega por meio da
ausência de ações de conservação todo o valor geológicogeomorfológico e histórico-cultural. O espaço em estudo mostrou-se
apropriado para o uso didático, o potencial interdisciplinar da
localidade soma-se a capacidade de abordar diversos conteúdos da
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ciência geográfica, levando a campo, o estudante, a fim de aproximá-lo
de conteúdos trabalhados de modo estritamente teórico.
Nesse sentido, considera-se pertinente dizer que estudos que
busquem reconhecer o potencial pedagógico das geoformas locais,
transformam-se em uma estratégia pedagógico fundamental para o bom
desenvolvimento de uma educação voltada a conservação do ambiente.
Salienta-se ainda, a necessidade de formular estratégias que consigam
um diálogo proximal entre o contexto transversal da educação
ambiental, o ensino de geografia e a geodiversidade; considerando a
partir dessa interação a promoção de meios para inserir no ensino básico
aspectos da geoconservação.
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INTRODUÇÃO
A escola juntamente com o ensino de geografia podem
transformar o aluno em crítico e passar uma autonomia de pensamento,
é demasiadamente necessário que vejam a importância da geografia
para o aluno em seu desenvolvimento e trabalhar a incitação da
criticidade do aluno, que irá fazer com que ele entenda melhor assuntos
do seu cotidiano e reavalie essas situações, assuntos como
masculinidade e o feminismo negro, partindo do entendimento que
nossa sociedade está baseada e construída em um sistema machista e
racista.
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Os professores de geografia juntamente com o apoio da escola
podem fazer com que os alunos tenham um outro olhar e um melhor
aprendizado dos conteúdos, melhorando assim a sua perspectiva sobre
o mundo, quando o docente falar sobre clima, o discente conseguir fazer
uma ligação do clima, população, vegetação ao que foi explanado,
entender a geografia como um todo e as suas conexões. Com isso, como
a escola juntamente com o ensino da geografia pode auxiliar no
progresso dos alunos como cidadãos menos intolerantes e mais abertos
a debates sociais que irão ajudá-los em seu desenvolvimento pessoal?
No entanto, é entendido que existem problemas, visto que a
gestão educacional e pedagógica na escola pública pode ser encarada
como uma problemática para os gestores e professores os quais estão
presentes no cotidiano escolar e, também, a evasão de alguns dos
estudantes da escola. Contudo, isso precisa ser bastante ligado com a
infraestrutura física e coordenativa do local, pois uma ação proporciona
o desencadeamento de outro nesse processo de ensino-aprendizagem.
Logo, pode-se dizer que o ambiente escolar consegue abarcar vários
conflitos presentes na esfera da educação pública e esses, juntos da
possível falta de infraestrutura e despreparo de alguns profissionais, são
responsáveis por um impasse o qual é presente e prejudica os atuantes
que estão inseridos no contexto educacional: a desatenção acerca das
questões indenitárias dos alunos.
O professor e a equipe pedagógica estão, muitas vezes,
preocupados muito em como o estudante pode aprender, pois considera
existir conteúdos importantes para seus conhecimentos acerca das
disciplinas tratadas na escola. Entretanto, isso pode prejudicar o
estudante, pois o estudante não está sendo tratado como centro do
processo de ensino-aprendizagem, mas apenas uma engrenagem que
rege no ritmo que o professor acha certo. Nesse sentido, isso também
atinge os estudantes de forma que eles estejam presentes na escola, mas
não conseguem apreender como deveriam os conteúdos escolares de
maneira eficaz. Tampouco, sobre valores os quais forneçam melhor
conhecimento a respeito de discussões sobre como os alunos constroem
suas identidades como homens e mulheres.
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Assim, a desatenção de parte dos educadores nos valores de
cidadania e o foco em assuntos conteudísticos é uma problemática a
qual merece certa reflexão sobre como o processo de ensinoaprendizagem é feito e é considerável nos perguntarmos: Quais medidas
o professor como mediador, pode tomar a fim de tratar melhor das
questões que envolvem valores com os estudantes? Como o ensino de
geografia pode fazer a conexão entre a realidade do aluno emparelhado
a masculinidade e o feminismo negro com o que é trabalhado em sala
de aula?
Diante disso, o debate e o conhecimento sobre a masculinidade
e o feminismo negro se faz necessário para que as novas gerações
evoluam no seu desenvolvimento pautada em uma sociedade mais
igualitária, menos machista e racista, buscando cada vez mais o
entendimento do porquê certas situações acontecem e avaliar qual seria
o comportamento correto.
O debate para os homens é urgente pois vemos o quanto a
masculinidade toxica pode adoecer um homem que vive em uma
sociedade que ainda o coloca como provedor da família e que muitas
vezes se coloca em trabalhos de risco ou com péssimas condições por
não aceitar que a mulher seja a provedora da casa. Já as mulheres a
necessidade são ainda mais urgente, tendo em vista o quanto são
desmoralizadas e subjugadas por suas atitudes, o feminismo negro
surgiu para pautas de extrema relevância para a sobrevivência das
mulheres negras que se encontram na base da pirâmide social, que são
ainda mais desumanizadas.
Assim, a desatenção de parte dos educadores nos valores de
cidadania e o foco em assuntos conteudísticos é uma problemática a
qual merece certa reflexão sobre como o processo de ensinoaprendizagem é feito e é considerável nos perguntarmos: qual o
principal problema acerca da realidade da escola pública? O que
poderia ser feito para proporcionar discussão entre os alunos? Quais
medidas o professor como mediador, pode tomar a fim de tratar melhor
das questões que envolvem valores com os estudantes?
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Na sociedade, passamos por várias situações nas quais
precisamos expor nossas opiniões quando agimos ou nos omitimos
acerca de determinado evento. Nisso, podemos perceber que muitos
desses acontecimentos envolvem comportamentos que temos para com
outras pessoas e na maneira enxergada, por elas, a respeito deles. No
âmbito escolar não é diferente já que "para tornar o plano escolar eficaz,
precisamos ter um conhecimento prévio da condição socioeconômica e
cultural da comunidade onde a escola está inserida." como pode afirmar
Passini (2007).
Nesse ínterim, consegue-se perceber que a masculinidade e o
feminismo estão presentes na dinâmica de conseguir expressar o que é
pensado sobre esses assuntos. Muitas vezes, ambos são abordados de
maneira em que o sentimento de perceber a real conscientização esteja
presente, contudo, essa impressão pode estar sendo disfarçada diante de
uma fala guardada ou de um pensamento no qual não será exposto
devido a não obrigatoriedade que as pessoas se expressem sempre.
Além disso, a masculinidade possui um papel muito importante
quando é pensado o que essa categoria de análise significa na sociedade,
dessa forma, é essencial tratar desse assunto na escola, porque questões
como violência de gênero passam a ser debatidas e as problemáticas
que envolvem esse assunto mostram-se mais claras. Como pode nos
esclarecer Nigro e Baracat (2018) “o machismo como subproduto da
construção social da masculinidade subjuga as mulheres de acordo com
os pressupostos antiquados de superioridade masculina.” Então,
procurar discutir essa temática já na escola é algo imprescindível para
refletir sobre o porquê de as mulheres necessitarem de proteção jurídica
de seus próprios maridos.
O feminismo negro irá trabalhar com a realidade das mulheres
negras, tendo em vista que as mulheres negras têm dois déficits pois
não são nem brancas e nem homens, fazendo com que elas fiquem na
base da pirâmide 12 social, vivenciando a opressão do machismo e
lidando com o racismo em seu cotidiano. De acordo com Ribeiro (2018)
“raça, classe e gênero estão interligados e logo há uma precisão de
estudos sobre isso para que seja possível lutar contra aquilo que tira seu
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direito, seja racismo, o elitismo ou o machismo” as pautas do feminismo
negro vão vir em encontro a real necessidade das mulheres negras de
serem vista como humanas, contra qualquer animalização, na luta pela
sobrevivência, além de direitos básicos como condições mais dignas de
vida.
Dessa forma, a importância desses dois temas foi bastante aceita
pelos estagiários diante da experiência própria, já que conseguem ter
noção de como um jovem do ensino médio possuiu acesso à informação
e, também, pelos comportamentos e atitudes dos alunos diante de
situações. Quando há ações em que é demonstrada certa falta de
conhecimento desses assuntos e mostra-se necessário perante a
realidade do país de que homens estão sendo cada vez mais abusivos
com mulheres e a maioria dessas mulheres são negras, é necessário falar
disso com os estudantes.
Assim, ao realizarmos a atividade com os estudantes sobre a
temática da masculinidade e do feminismo negro estávamos querendo
chamar atenção para a realidade em que tais temáticas se encontram no
cotidiano deles. Com essa maior aproximação para com os conteúdos e
os estudantes, seria através dessa interligação que a Geografia estaria
presente. Proporcionar um pensamento crítico da própria visão de
mundo faz-se papel fundamental nessa ciência.
METODOLOGIA
Esse projeto é moldado através da abordagem qualitativa, em
razão que será estudado as experiências individuais e esses dados serão
coletados através de questionários, que serão aplicados aos alunos para
que tenha entendimento sobre o nível social dos mesmos e sobre
questões pessoais, com o intuito de entender seus comportamentos,
dessa forma ao final se conclui uma pesquisa participante pois segundo
Grossi (1981) Pesquisa participante é um processo de pesquisa no qual
a comunidade participa na análise de sua própria realidade, com vistas
a promover uma transformação social em benefício dos participantes
que são oprimidos.
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A escolha da escola se deu por meio de uma análise social do
território que a escola se encontra, no bairro Bela Vista em Fortaleza,
considerado um bairro periférico e com grande vulnerabilidade social.
Esse quesito chamou a atenção dos participantes do projeto pois viram
na escola um grande potencial de estudo, além do grande acolhimento
e espaço para trabalho juntamente com os alunos.
Assim, o levantamento bibliográfico foi pensado com o diálogo
de autores entre artigos e livros nos quais nós achamos necessários e
imprescindíveis para discussão dos temas. A literatura envolvida está
atrelada ao ensino e ao material da intervenção sobre masculinidade e
feminismo negro, pois esses escritores fazem o diálogo necessário entre
o ensino de geografia e o que foi pensado pela dupla.
A coleta de dados se deu por meio de um questionário aplicado
aos alunos, para que fosse possível entender a realidade social que eles
estão inseridos, além de saber o que eles pensam e sentem com relação
a vivência na escola e com os professores e ao fim foi questionado sobre
as expectativas para o futuro com o intuito de saber se a escola e o aluno
trabalham juntos para almejar um futuro com condições de vida
melhores.
É visto pelos participantes do projeto a importância da conversa
acerca dos temas anteriormente tratados e nisso, uma das principais
maneiras as quais serão abordadas pelos integrantes é fomentar
discussões a respeito de masculinidade e do feminismo negro. Nesse
sentido, há muitas formas de gerar tais discussões, por isso, os
pesquisadores abordarão essa discussão com mediações em conjunto do
processo de reflexão dos estudantes.
Além disso, antes de querer praticar é necessário realizar o
planejamento acerca do que será tratado, enxergar os possíveis defeitos
da atividade e identificá-los a fim de não os executar durante o trabalho.
Então, esses detalhes são pensados e, junto deles, como será feita essa
discussão e em qual abordagem também ela seria realizada. Assim, a
forma vista pela equipe de melhor falar sobre masculinidade e
feminismo negro com esses jovens seria deixá-los confortáveis com o
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assunto e mostrar que o que está sendo apresentado ali está diretamente
ligado a eles.
A fim de realizar um estudo sobre o perfil dos jovens que
estaremos lidando, será feito um questionário com dez alunos da escola
(cinco meninas e cinco meninos) a fim de justamente conhecê-los para
adaptar os planos feitos anteriormente e, assim, realizar um trabalho
bem-feito. Nesse intuito é que, de acordo com Libâneo (1994) é
necessário haver planejamento sobre as atividades a fim de poder
analisar de forma eficaz as capacidades educacionais na escola as quais
se interligam acerca do conhecimento das circunstâncias sociais e
culturais, dessa maneira, o ambiente social e da linguagem usada são
muito importantes.
Além de querer estudar o indivíduo, para fazer-se como
pesquisa geográfica, será analisado o ambiente da escola na qual o
aluno da educação básica está inserido e, através de um diagnóstico
físico-estrutural e docente- organizacional a fim de procurar entender
como ou se esse lócus exercer influência sobre a realidade desses
estudantes. Nesse sentido, Freitas (1996, p. 101) aponta que o trabalho
conjunto dos estagiários com as instituições de ensino básicas, assim
como, o entendimento da realidade dessas instituições, são questões
fundamentais a fim de realizar a intervenção dos estudantes nas escolas
de estágio.
Dessa forma, averiguar tais esferas conseguiu possuir uma
melhor noção acerca da realidade dos alunos e a da escola e como elas
conseguem se interligarem até que tal processo atinja o aluno e seu
contexto sociocultural. O exercício de repensar a prática é muito
importante, pois, assim, conseguimos melhorar nossas execuções de
tarefas através dessa reflexão. A intervenção terá três momentos,
primeiro com uma aula introdutória sobre masculinidade e feminismo
negro, para que os alunos tivessem o contato com os temas e saber o
qual entendimento eles têm sobre.
No segundo momento será feita através de uma roda de conversa
com os alunos que tivessem interesse em se aprofundar no tema e com
isso avaliar a apreensão deles acerca dos temas tratados. No terceiro
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momento os alunos terão que responder de forma anônima para que eles
se sintam mais à vontade para exprimir seus anseios sobre a pergunta
“Como espera está daqui a 15 anos?”
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Possuímos dois resultados, primeiro referente ao questionário
aplicado aos dez alunos e depois com a intervenção. Explanando sobre
o questionário que está anexado ao relatório, fizemos estas perguntas
pensando a respeito de conhecer melhor os alunos, para ter a
informação se eles refletiam a realidade do bairro no qual a escola está
inserida, a fim de pensar sobre como nós daríamos o próximo passo que
é a intervenção e qual tema nós traríamos para que não fosse uma aula
conteúdista.
Selecionamos nove alunos a dedo, sem critérios e um aluno que
nos chamou atenção por seu comportamento, que responderam o
questionário de forma anônima para que eles pudessem se sentir mais à
vontade em falar sobre as perguntas acerca da escola.
Com os dados obtidos nós conseguimos analisar que a realidade
é além do que imaginávamos como já comentado acima sobre os
problemas que cercam os alunos. Eles apresentam idade de 14 a 16
anos, 8 dos 10 alunos moram com terceiros ou só com a mãe, os
responsáveis não possuem ensino superior e tem empregos que
necessitam de pouca ou nenhuma qualificação, há casos de pais
desempregados como o aluno que escolhemos, que anda 50 minutos
para chegar até a escola pois ninguém na casa dele trabalha e não tem
condições de arcar com a passagem de ônibus, mas a maioria dos alunos
mora perto e vai andando ou de bicicleta para a escola, 8 de 10 alunos
falaram sobre como gostam da escola e como ela presta suporte para
eles e como vão sentir falta pois a escola só vai até nono ano, tendo em
vista a realidade deles, perguntamos sobre as ambições do futuro e
muitos responderam que sonham em fazer faculdade e dar uma vida boa
para a família. Muitos já tragam consigo a responsabilidade e a ambição
de mudar a realidade deles.
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Fundamentado nas informações que obtivemos, chegamos à
conclusão de que os temas masculinidade e feminismo negro
precisavam ser tratados com os alunos. Durante a intervenção, tanto no
momento introdutório com a explicação acerca do que se tratavam os
temas e no momento da roda de conversa, percebemos o interesse por
parte dos alunos com os temas. Os meninos tiveram mais dificuldade
para se abrir e falar sobre masculinidade durante a roda de conversa,
por parte das meninas tiveram facilidade em falar sobre os seus
sentimentos e situações que ocorreram que era ligado ao racismo e
feminismo negro. Foi percebido o quanto os alunos têm vontade de se
expressar, conversar sobre temas mais sociais e mostraram como eles
não tem suporte de alguém para debater a respeito do assunto.
Como foi explicado anteriormente, a intervenção teve três
momento e no último momento que nós pedimos para que fosse escrito
de forma anônima novamente o que eles almejam para o futuro em uma
escala de 15 anos à frente. Os meninos em sua maioria pensam em ser
jogador de futebol, deslumbrados com as possibilidades de poder a sua
realidade e ter a ascensão social. As meninas em sua maioria
ambicionam ter uma profissão, filhos, casar, mas foi colocado por muito
delas que não queriam depender dos seus companheiros. Dessa forma,
vemos que as alunas já se utilizam do feminismo muitas sem saber já
que almejam tanto ter sua profissão e não depender de ninguém e que
os meninos pensam em sair do contexto que estão inseridos para ter
uma melhora na qualidade de vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que é necessário um ensino de qualidade na vida
das crianças, adolescente e até mesmo adultos que voltaram a estudar
para nós voltando para os alunos da EMTI José Júlio da Ponte é
perceptível que eles estão em um contexto de vulnerabilidade
socioeconômica, e se encontram em uma área periférica de Fortaleza,
logo essas crianças acabam por conviver diariamente com a violência e
alguns casos como citado anteriormente está dentro da própria casa.
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Como futuros docentes, é nosso dever dar a essas crianças a chance de
trilharem por conta própria o seu caminho para alcançarem seus
objetivos, tudo isso dará através do estudo.
Trabalhar com o nono ano foi uma experiência difícil de
descrever, nós nos aproximamos rapidamente e com facilidade dos
alunos, onde eles queriam conversar com a gente e saber sobre quem
nós somos e porque estávamos lá. Conhecemos a realidade deles e
tivemos um outro olhar de professor-pesquisador, buscando sempre nos
colocar a realidade do aluno em pauta e lembrar que a educação é peça
chave para que eles mudem o contexto deles.
Temos um sentimento de gratidão muito grande por essa
oportunidade pois saber que fizemos parte da vida de cada um deles e
nós seremos lembrados com os estágios que trouxeram temas que eles
tanto pedem pra serem debatidos na escola e como eles nos enxergaram
como companheiros para falar dos seus medos, desejos, problemas
quando estavam na roda de conversa, e como eles nos viram como
pessoas que estavam ali para ajudá-los de alguma forma.
Tivemos a oportunidade de fazer observação em sala de aula,
analisar a didática utilizada pela professora que era diferente
dependendo do dia da semana para conseguir mais atenção dos alunos,
podemos ter um contato direto com as adversidades que podem ocorrer
no momento da aula e ver que a sala de aula é um ambiente desafiador,
indagador e inovador e além de tudo isso podemos relacionar todos os
textos lidos e atividades realizadas em sala de aula com as vivencias do
estágio e poder ver a teoria e a pratica se unindo. Todo o conjunto de
momentos nos vez pensar e refletir sobre o que é ser professor e que ao
sermos professores, podemos fazer a diferença na vida do aluno e além
de tudo instigá-lo a buscar conhecimento para além do que é visto em
sala de aula para que assim consigamos diminuir as desigualdades
sociais presentes na realidades deles.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea apresenta um ritmo singular no
tocante a suas dinâmicas e modificações, e as práticas educacionais
necessitam acompanhar tal processo de transformação. É impreciso a
descrição exata dos conceitos de educação na pós-modernidade, sem
que essa nos leve a diversos significados e muitas vezes essas são
tratados de forma superficial, mesmo que não percebamos. Por
educação entende-se como o ato de educar, orientar, acompanhar,
nortear, mas também o de trazer de dentro para fora as potencialidades
do indivíduo (GRINSPUN, 1998). Vale ressaltar que tal processo
educacional não se restringe a instituições disciplinares como escolas e
trabalhos, a educação e o conhecimentos ao qual nos referimos se
encontra difundido no espaço, não está restrito a academia e suas
normas, ele é perpassado nas instâncias sociais e ganha um caráter
emancipatório e libertário.
A geografia é um exemplo, dessa tipologia educacional
complexo e múltiplo que explora a diversidade e o uno, sendo esse
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arranjo expresso no espaço, que carrega marcas atemporais intrínsecas
a seu cerne que culminam por influenciar e ser influenciado pelas
vivências humanas. Como sabe-se a ciência preocupa-se com a
apreensão da verdade e o rigor metodológico para suas constatação ou
refutação de teorias, mas assim emerge o questionamento sobre o que é
a verdade? A resposta a tal questionamento não é simplista ou
reducionista já que a verdade pode ser entendida como a essência de
como as coisas se manifestam, e passam a torna-se visível ao olhar, à
inteligência e à compreensão humana.
De um modo geral, todos querem estar com a verdade, mas o
problema é que a verdade está atrelada a finitude do percepto do homo
sapiens, frente a complexidade da realidade, ou seja, não há verdades
absolutas, o que determinado indivíduo considera como verdade pode
não ser para outro. Emerge assim no homem a necessidade pelo
conhecimento, este pode ser entendido como uma capacidade (e uma
necessidade) inerente ao ser humano. No devir espaço-temporal o
homem vem elaborando um sistema para interpretar informações e
signos, que explicitasse o porquê das coisas. Apenas com a observação
o homem obteve uma ampla gama de conhecimento ao utilizar seus
sentidos para interpretar informações externas.
Na tentativa de desenvolver processos metodológicos para alçar
esse conhecimento, que reside nas “verdades”, emerge a multiplicidade
da geografia que perpassa-se desde a chamada geografias vernaculares,
sendo essa entendida como a preservação da linguagem e pureza
original que se liga ao saberes fazeres de cada povo e que é transpassada
de geração a geração, podendo essas ser compreendida como
características de sociedades “primitivas” que utilizam do
conhecimento trivial adquirido no seu dia a dia para sobreviver. Ou seja,
no devir espaço temporal o homem vem aprimorando a forma de leitura
e apreensão da realidade através de processos educacionais que são
aprendidos no cotidiano.
A realização de tal retomada tem como objetivo inserir os
indivíduos em uma experiência de expansão de horizontes, o
introduzindo em um ambiente que nos demonstra que a educação e o
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conhecimento estão difundidos no espaço e esses não são restritos a
uma sala de aula, como alguns acreditam. Sendo assim, visamos
desenvolver reflexões acerca da importância da educação como uma
ferramenta de emancipação, que corrobora com a expansão de visão
horizontal do sujeito acerca das temáticas e problemáticas que afetam o
espaço, estimulando o pensamento crítico, acerca dos direitos
individuais e criação de indivíduos questionadores, capazes de
efetuarem reflexões sobre situações que cercam o seu cotidiano. Nessa
perspectiva as ciências geográficas emergem como um instrumento de
emancipação dos sujeitos, segundo Freire (2000) a emancipação é uma
forma de quebrar as amarras de opressão e dominância de um sistema
capitalista neoliberal, que é pautado na exclusão e dominação dos mais
fracos e sem recursos.
Desse modo, a geografia aqui é tratada como uma ferramenta de
emancipação é um meio de modificar a ótica dos indivíduos, em
especial daqueles que vivem com a escassez e a necessidade, essas
pessoas que são invisibilizadas e são excluídos ou precariamente
incluídos, pois não usufruem do seu direito de viver e ser feliz, esses
não gozam plenamente de sua cidadania já que são invisibilizados e
deixados à margem da sociedade. Objetiva-se clarificar as nuances e a
importância da inserção das ciências geográficas como uma ferramenta
de emancipação, sendo essa um elemento de transformação social e
fomentadora de pensamentos críticos. Sendo assim, o processo de
educação emancipatória é longevo e árduo que tem como finalidade a
transformação social, sendo essa uma forma de reafirmar o direito de
ser diferente, demonstrando uma sociedade múltipla e equitativa.
METODOLOGIA
Na tentativa de desenvolver processos metodológicos para
alcançar os objetivos aqui propostos, buscou-se efetuar análises
qualitativas, alicerçadas em uma perspectiva dialética, que passou a ser
irrigada a partir das problemáticas e contradições territoriais e sociais,
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que são difundidas no cotidiano dos sujeitos. Os procedimentos
metodológicos seguidos para a elaboração da pesquisa, se pautaram em:
O estudo é caracterizado por transpassar entre o empirismo e a
teoria com caráter exploratório do espaço e suas contradições, buscando
integrar às nuances do território e de seus habitantes. E nessa
perspectiva efetuou-se o levantamento bibliográfico que resultou na
sistematização de ideias de inúmeros autores como: BAUMAN (2007);
AGAMBEN (2000); CHAUÍ (2017); HAESBAERT (2014);
LEFEBVRE (2011); TUAN (2005); FREIRE (2000). A síntese
conceitual proposta por esses autores mostrou-se fundamental no
percurso metodológico para a construção da pesquisa. Vale ressaltar
que para a produção de tal pesquisa, optou-se por privilegiar a pesquisa
de gabinete, tendo em vista a atual situação pandêmica, que culmina por
impedir práticas empíricas devido a necessidade de distanciamento
social.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A etimologia da palavra educação encontrar-se nas raízes
romanas, a educação segundo PELIANO (2009):
educatio, "a continuidade do modelo social e comunitário", e é
igualmente educere, "fazer sair, tirar para fora" na prática social e
ducere, "guiar, conduzir, levar". O modelo generalizado em nossa
sociedade é lamentavelmente mais "ducere", "uma reprodução do
velho", do que "educere", uma aposta no novo, genuíno,
diferenciado (PELIANO, 2009, p.2).

A educação tem grande poder de influência sobre uma
sociedade, os processos educacionais estão presente em todas as
instâncias sociais, essa passa a ser o elo de fomentação entre a cultura,
social e econômico já que a educação é um ponto de encontro entre as
normas; imagem; experiências; valores; atitudes e etc., tendo como
finalidade a manutenção e reprodução do sistema social. Segundo
Durkheim (1973, p.52), “A educação tem por objeto único e principal
o indivíduo e seus interesses, ela é antes de tudo o meio pelo qual a
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sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria
existência”.
Foucault (2008) efetua uma interligação entre o Poder e saberes
na sociedade, tecendo a chamada "história arqueológica", onde é
proposto que a interferências das instituições normatizadoras de
indivíduos que culminam por criar um sistema opressor, como por
exemplo, os manicômios, as penitenciárias e as escolas. Segundo
FOUCAULT (1987) há somente uma saída para que a sociedade se
liberte desse sistema repressor, ela emerge no saber, ou seja, somente a
educação é capaz de esfacelar esse sistema, já que a interpretação e
crítica aos signos, símbolos, regras e comportamentos impostos pela
Sociedade do Controle só é alçada através da educação.
Entretanto, a partir do que foi exposto é preciso compreender
que o espaço passa por constantes processo de ressignificação, pois
determinados grupos passam a enxergar através de materialidades e
imaterialidades sua identidade, sua vivência e seu modo de vida
transformando aquele espaço ordinário em extraordinário, que passa a
ser seu lugar. Sendo assim surge o sentimento de Topofilia do lugar,
Segundo Tuan (1974), topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar.
Tal processo carrega em si as nuances do vivido transformando as
experiências do espaço, mistificando a identidade dos moradores com
o lugar. Naquele espaço materializa-se sua base identitária e suas raízes
culturais tornam-se latentes.
Uma rede de indivíduos passa a se identificar desenvolvendo um
sentimento de apego a base espacial, emerge assim o sentimento de
pertencimento e vinculação emocional. As matrizes do território tornarse-ia tão forte que passa a afetar o grupo que vivencia a realidade. E na
grande maioria dos casos essa relação simbiótica que se desenvolve
com o território, acaba por impedir os sujeitos de identificarem as
mazelas sociais a qual estão expostos diariamente, pois a familiaridade
funciona como um anestésico, um verdadeiro entrave que impede o
indivíduo de enxergar a realidade perversa e hostil, a precariedade e
escassez a qual ele é exposto, pois essa é a única realidade a qual esse
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indivíduo conhece e está inserido diariamente, e essa vivência parecelhe correto.
Nesse contexto, podemos observar a violência objetiva, aquela
que é imposta pelo sistema, tornando-se cada vez mais voraz, colérica,
um verdadeiro dispositivo ultrajante que passa a agir na manutenção de
um sistema perverso e cíclico. Sendo assim todos os indivíduos são
afetados e buscam irremediavelmente formas mais toleráveis de
coexistir com tal fenômeno, e nesse contexto a educação emancipatória
emerge como um instrumento de Poder capaz de libertar os indivíduos
do âmago dessa engrenagem sistêmica perversa.
Nesse cenário o termo Homo Sacer parece-nos correto a ser
utilizado no que diz respeito aos pobres e invisibilizados, que segundo
Agamben (2007, p. 112) “o Sacer se consubstancia de um indivíduo
que é impuro e que por este motivo não é nada além de uma vida nua,
vida fisiológica”, O Homo Sacer – pode ser equiparado a uma estátua
viva, segundo Agamben (2007), onde uma relação simbiótica com a
morte é desenvolvida, porém sem pertencer ao mundo dos mortos,
sendo permitidos levarem apenas suas vidas nuas;
No Brasil, é possível encontrar esses campos de vidas nuas, nas
periferias e comunidades. Onde encontram-se amontoados de “seres
humanos” que não desfrutam de ambientes sadios, convivendo com a
miséria e mazelas sociais subjugados há uma vida sacralizada, são
exemplos, da violência simbólica institucional, carregando uma vida
lasciva que é irrigada pela falta de estrutura, segundo Caponi (2004):
A esse “corpo espécie” não lhe correspondem outros direitos mais
que sua natalidade, sua reprodução e sua morte. Ela pertence
inteiramente ao registro biológico pura corporeidade.
Consequentemente suas conquistas e lutas prescindem de
argumentos e devem estar fundamentadas na aceitação passiva de
ordens ou na violência e na força (CAPONI, 2004, p. 453).

Desse modo os Indesejáveis - Homo Sacer tem uma vida
despida de direitos e crivadas de deveres, esses se encontram
confinados nos lugares em que são permitidos viver, sendo usados para
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servir uma parcela “superior” dos cidadãos e ao finalizar são devolvidos
às suas vidas nuas, pois não são pertencentes a esses lugares. Desse
modo fica claro que a cidade tornar-se-ia fraturada, tendo como base a
quantidade de bens que o indivíduo dispõe.
Nessa perspectiva, segundo HAN (2015) vivemos um novo
processo de estruturação social, deixamos de ser a Sociedade
Disciplinar, proposta por FOUCAULT (1987), formada de instituições
disciplinares como: hospitais; asilos; presídios; quartéis e fábricas. E
em detrimento a Sociedade Disciplinar emergiu uma outra sociedade, a
sociedade do saber, de academias, prédios, escritórios, bancos,
aeroportos, shoppings e farmacêuticas. Essa é a atual sociedade do
século XXI, não uma Sociedade Disciplinar, mas a Sociedade do
Desempenho.
A Sociedade do Desempenho busca distanciar-se cada vez mais
da negatividade, que era associada à Sociedade Disciplinar, tendo em
vista que essa era regida e determinada pela negatividade da proibição.
No lugar da proibição entra em cena a motivação, a Sociedade
Disciplinar regida pelo NÃO, gera loucos e delinquentes, em
contrapartida, a Sociedade do Desempenho produz depressivos e
fracassados. No âmago da Sociedade do Desempenho, emerge uma
nova cidade pós-moderna, pautada em relações animalizadas e
objetificação das relações, mediadas pelo valor monetário das coisas.
Onde as vidas das pessoas se modificam na mesma velocidade em que
a cidade se reproduz, e nessa selva de pedra os habitantes passam a
perder suas próprias referências do vivido, devido aos processos a qual
estão submetidos, e o homem passa a ser avaliado e categorizado pela
sua capacidade de obter coisas.
Na cidade pós-moderna, o direito à cidade daqueles que são
mais pobres é quase inexistente. Segundo LEFEBVRE (2011, p.105)
“o ser humana tem a necessidade de ver, de ouvir, de tocar, de degustar,
e a necessidade de reunir essas percepções num mundo”, sendo assim
essa atividades lúdicas, de informação, necessidade, imaginárias e
simbólicas devem ser fornecidas para todos os habitantes da cidade, a
partir dessa perspectiva pode-se citar o Estatuto da Cidade, garantido
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pela lei Lei Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001, que visa
estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
O artigo II da lei Nº 10.257, afirma que:
Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001, Art. 2)

Como é possível observar é garantido pelo Estatuto da Cidade o
direito à cidade, entretanto tais prerrogativas básicas não são cumpridas
e a imensa maioria da população desconhece seus direitos como
cidadão, e somente uma educação emancipatória seria capaz de retirar
o fragmento mais pobres da sociedade da penúria. Somente a educação
é capaz de libertar e equalizar o atual sistema neoliberal.
Desse modo as ciências geográficas funcionam como uma
ferramenta potencializadora de modificações de perspectivas, pois essa
culmina por estimular o pensamento crítico dos indivíduos. Criando
novos meios de análise territorial pautadas na realidade e nas vivências
dos sujeitos e do lugar, capazes de aflorar no cidadão o incentivando a
exigir melhorias e modificações estruturais em seu território.
Problemáticas que posteriormente não eram percebidas, pois os sujeitos
eram assolados pela trama do vivido, que culminam por perpassando
uma sensação de “normalidade”, passam a serem vistas e questionada,
o que retrata a potência da educação emancipatória e também nos
demonstra o porquê de os Poderosos terem receio que os mais pobres
tenham acesso a esse tipo de conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do texto discutimos o significado e a importância de
uma educação geográfica com perspectiva emancipatória, o que
culmina por amplificar a fomentação de pensamento crítico dos
sujeitos, no sentido de aprimorar a luta por direitos. No hodierno
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vivemos em uma sociedade fraturada, isso é os sujeitos passam a serem
categorizados de acordo com os bens materiais que possuem, e na
grande maioria dos casos quem possui menos é excluído ou tornar-seia precariamente incluído, devido a seu status social.
São inegáveis as dificuldades dos indivíduos de distanciar-se
das nuances territoriais do vivido, e passar a observar eventos que era
ordinário – faziam parte do cotidiano - em extraordinário, e somente a
partir dessa realocação do olhar é possível enxergar as problemáticas
que estava difundida no cotidiano e com essa convivialidade passaram
a ser “normal”. Características posteriormente ordinárias, como por
exemplo, ruas sem asfaltos; pichações, que delimitam territórios de
facções criminosas; o esgoto de uso doméstico que são despejados nas
ruas; as constantes inundações; são exemplos de eventos que ganham
uma nova visibilidade a partir da inserção de uma perspectiva de
educação emancipatória.
Diante do que foi exposto foi claro a importância da fomentação
de uma educação geográfica emancipadora, estimulando os indivíduos
a terem pensamentos críticos estando esses cientes dos seus direitos e
deveres como cidadãos. Apresentando autonomia para cobrar e
questionar a realidade a qual esses estão sendo mantidos, só a educação
é capaz de modificar a realidade das instâncias sociais, que vêm sendo
mantidas há anos de modo cíclico, onde um pequeno grupo mantém
seus privilégios e desejam manter a população mais pobre no limbo da
ignorância, pois assim esses não são aptos a questionar o sistema.
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INTRODUÇÃO
A conservação do patrimônio geomorfológico de interesse
pedagógico constitui, para os variados níveis de ensino, um suporte
fundamental para o ensino/aprendizagem das geociências, em especial
para a geografia (geografia física). Conforme Moreira (2014) as áreas
protegidas podem constituir ambientes favoráveis para consolidação de
princípios para a educação ambiental, além de ser um meio ou um
importante instrumento para reduzir a (taxa de) perda de geodiversidade
(natureza abiótica), sua adequada utilização é vista como instrumento
na promoção de desenvolvimento sustentável.
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Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque
Nacional de Sete Cidades é um monumento natural magnífico
constituído de afloramentos rochosos de estratos do Devoniano na
Bacia Sedimentar do Parnaíba. Segundo Favera (2002) o parque
recebeu essa denominação por apresentar sete diferentes grupamentos
de rochas, separados entre si, cada um deles considerado uma “cidade”.
O relevo a partir de sua topografia ruiniforme imita formas que
lembram pessoas, animais e coisas, as quais tomam nomes pertinentes
como cabeça de Dom Pedro I, cabeça de índio, tartaruga, biblioteca etc.
Diante desse contexto, o referido trabalho tem como principal
objetivo destacar o potencial didático/educativo de paisagens
geomorfológicas do Parque Nacional de Sete Cidades enfatizando suas
potencialidades para o ensino de geografia física junto à geoeducação,
um ramo específico da educação ambiental a ser aplicado na
geoconservação (MOURA-FÉ; NASCIMENTO; SOARES, 2017).
A pesquisa justifica-se pela necessidade de conceber um
conjunto de informações destinadas ao grande público, em especial a
professores de geografia e estudantes da educação básica que estimulem
o potencial do Parque Nacional de Sete Cidades para uso
didático/educativo.
PARQUE NACIONAL DE SETES CIDADES, FEIÇÕES
GEOMORFOLÓGICAS E O POTENCIAL PARA USO
DIDÁTICO
Criado em 1961, o Parque Nacional de Sete Cidades
corresponde a uma Unidade de Proteção Integral, encontrando-se aberta
à visitação pública, através do turismo ecológico e educacional (SNUC,
2000). Atualmente administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, que tema seu cargo as
tarefas de conservação, sinalização e guia o parque conta com um hotel
com instalações para pesquisas e conferências, encontrando-se aberto
aos turistas o ano todo.
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Com potencialidades e variados valores associados, a área do
parque reúne um conjunto de valores patrimoniais. Seu potencial
didático se adequadamente utilizados em atividades de campo,
permitem estimular aprendizagens significativas e relevantes no âmbito
de uma educação científica, mobilizando conhecimento inerente a
Geografia, principalmente a Geografia Física.
Incluído atualmente numa proposta de criação de geoparques no
Piauí (BARROS; FERREIRA; PEDREIRA, 2011), o Parna Sete
Cidades apresenta um expressivo e singular conjunto de formas de
relevo do tipo ruiniforme, elaboradas em arenitos devonianos da Bacia
Sedimentar do Parnaíba, que afloram como monumentos esculpidos
pelos processos erosivos milenares (LIMA, 1987).
De acordo com Sousa e Lima (2019, p. 10) “o Parque Nacional
de Sete Cidades se constitui uma importante Unidade de Conservação,
que apresenta uma notável geodiversidade, com destaque para o
patrimônio geológico-geomorfológico”. As formas de relevo além de
grande valor geoturístico, científico, cultural e estético, apresentam
grande valor pedagógico.
O potencial didático que os elementos da geodiversidade têm
para divulgação e fixação de conceitos ligados ao funcionamento do
planeta Terra, sua influência na existência, variedade e distribuição das
formas de vida e de como a humanidade se insere são fundamentais. As
feições geomorfológicas encontradas no Parna Sete Cidades, nesse
contexto, podem trazer uma rica experiência de contato e devem ser
incorporados ao arsenal obrigatório da abordagem de temas da
geografia física, no ensino fundamental ou médio.
Na geografia escolar, em especial conteúdos ligados aos
aspectos físico-naturais (geografia física) que são consagrados nos
conteúdos programáticos das orientações curriculares para o Ensino
Básico, têm expressão material. Diante desse contexto, experiências
vivenciadas através de aulas à campo em meio as paisagens
geomorfológicas e todas as potencialidades do Parque Nacional de Sete
Cidades são representativas de grande parte dos conteúdos nesse
âmbito.
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O parque apresenta paisagens espetaculares, de grande beleza
cênica e representativos dos vários processos e fenômenos
geológicos/geomorfológicos que se enquadram em conteúdos
contemplados nos planos curriculares. Apresenta assim,
potencialidades e valores excepcionais que podem ser utilizados em
aulas de geografia.
Segundo Drandaki (2000) essas atividades e visitas com
enfoque educacional e interpretativo devem ser bem planejadas, os
estudantes além de todo conhecimento que poderá ser adquirido,
estarão sendo conscientizados e poderão se envolver ainda mais na
geoconservação do Patrimônio, contribuindo ainda com a autonomia,
responsabilidade, comunicação e envolvimento.
No entanto, é válido ressaltar que ainda há deficiência em
promoção de aulas à campo em muitas escolas de nível básico,
principalmente da rede pública. Além disso, Fermeli (1999 apud
DRANDAKI, 2000) afirma que grande parte dos professores não
comenta ou ignora os aspectos geológicos e/ou geomorfológicos em
visitas à campo principalmente pelo fato de que não possuem
conhecimentos específicos ou não possuem material educativo para
trabalhar com seus alunos, além do livro didático.
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), no
Ensino Fundamental, o papel da Geografia é “alfabetizar” o aluno
espacialmente em suas diversas escalas e configurações, dando-lhe
suficiente capacitação para manipular noções de paisagem, espaço,
natureza, Estado e sociedade. Já no Ensino Médio, o aluno deve
construir competências que permitam a análise do real, revelando as
causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial
dos fenômenos que configuram cada sociedade (BRASIL, 1999).
Diante disso, a Geografia tem entre suas competências e
habilidades a de investigação e compreensão. Tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio estão previstos conteúdos
relativos à paisagem e espaço, em que podem ser trabalhados aspectos
geológicos e geomorfológicos em Unidades de Conservação.
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Dessa forma, Honrubia et al (2004) explicam que do ponto de
vista didático os principais objetivos de roteiros e saídas de campo
voltadas para os aspectos geológicos e geomorfológicos, devem ser:
fomentar e promover o conhecimento do seu entorno e respeito pela
natureza, reconhecendo e valorizando a importância do patrimônio
natural.
METODOLOGIA
A temática deste trabalho centra-se no potencial didático de
paisagens geomorfológicas do Parque Nacional de Setes Cidades, Piauí,
enfatizando suas potencialidades para o ensino de geografia física junto
à geoeducação, através da descrição dos principais locais (alguns de
importância científica internacional) conforme Lopes (2011).
Para isso esta pesquisa foi pautada com base nos procedimentos
metodológicos de revisão bibliográfica, uso de técnicas de
geoprocessamento em ambiente de Sistema de Informação Geográfica
(SIG) e análise de campo. A análise bibliográfica constou de leitura e
fichamento de artigos, livros e outras fontes que abordam a temática
estudada e sobre a área de estudo.
As técnicas de geoprocessamento em SIG foram realizadas no
software Qgis 2.18 versão livre. Foram utilizados os arquivos vetoriais
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM) e do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) baixados de forma gratuita nos sites dos mencionados órgãos.
Com os shapefiles exportados para o Qgis foram elaborados os
mapas de localização e de unidades geomorfológicas, utilizando como
referencial geodésico o Sistema de Referência geocêntrico para as
Américas (SIRGAS 2000), sendo este o Datum oficial adotado no
Brasil.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE
ESTUDO
Inserido em parte dos territórios dos municípios de Piracuruca e
Brasileira, o Parque Nacional de Sete Cidades está localizado na porção
Nordeste do Estado do Piauí, entre as coordenadas 04º05’ e 04º15’ de
Latitude Sul e 41º30’ e 41º45’ de Longitude Oeste (Figura 1). Possui
uma área total de 6.221 hectares, estando distante cerca de 200 km de
Teresina, com acesso pela rodovia BR-216.
Figura 01
Mapa de Localização do Parque Nacional de Sete Cidades

Organizado pelos autores, 2021.
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CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DO PARQUE NACIONAL
DE SETE CIDADES
O Parque Nacional de Sete Cidades situa-se no Planalto Oriental
da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Este compartimento está em contato
leste com o estado do Ceará apresentando um mergulho de camadas
leve, de apenas 5º na direção leste-oeste. É uma área testemunho de um
grande sistema de falhas, responsável pelo padrão de drenagem
orientado no sentido nordeste - sudoeste e noroeste - sudeste, sendo
comuns também as fraturas na Formação Cabeças (SANTOS, 2001).
De acordo com Fortes (1996) o relevo de Sete Cidades é composto por
chapadas planas formando mesas e escarpas abruptas com altitudes
variando entre 100 e 300 metros, tendo como principais serras a Serra
da Descoberta e a Serra Negra.
Campelo (2010) destaca que o relevo do Parna Sete Cidades é
representado, predominantemente por vastas Superfícies Aplainadas
Degradadas. Consiste de superfícies de aplainamento, suavemente
onduladas, promovidas pelo arrasamento geral dos terrenos e posterior
retomada erosiva proporcionada pela incisão suave de uma rede de
drenagem incipiente. A Figura 02 apresenta as unidades
geomorfológicas do Parque Nacional de Sete Cidades, onde observa-se
a ocorrência das superfícies aplainadas degradadas e superfícies
aplainadas conservadas.
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Figura 02
Mapa de unidades geomorfológicas do Parque nacional de Sete
Cidades

Organizado pelos autores, 2021.

Conforme Ferreira e Dantas (2010) sua geomorfologia
caracteriza-se por um extenso e monótono relevo suave ondulado sem,
contudo, caracterizar um ambiente colinoso devido suas amplitudes de
relevo muito baixas e longas rampas de muito baixa declividade.
Destacam-se amplos terrenos das superfícies de aplainamento que
sofreram dissecação estando, portanto, conservadas e ainda extensas
áreas de relevos residuais – do tipo mesetas – e baixos platôs
dissecados, ligeiramente mais elevados do que o piso regional das
superfícies aplainadas (entre 20 e 50 metros).
Além disso, ocorrem feições ruiniformes por erosão diferencial
estando relacionada a processos físicos e químicos de degradação da
rocha e evidencia as características estruturais e de fraturamento. Nos
arenitos seu desenvolvimento é azonal, ou seja, independe do clima,
podendo aparecer em regiões tropicais, temperadas ou frias isto porque
- 178 -

a sua origem está ligada às características litológicas das rochas
(SUGUIU, 1998).
Fortes (1996) enfatiza que o sistema de fraturas é importante na
configuração deste modelado isto porque os blocos isolados, resultantes
da erosão diferencial obedecem à orientação das grandes fraturas
encontradas nas rochas. Blocos mais espessos são originados de fraturas
de menor densidade e blocos menos espessos são originados de fraturas
de maior densidade
PONTOS DE INTERESSE DIDÁTICO
NACIONAL DE SETE CIDADES

DO

PARQUE

Os pontos foram estabelecidos com base em visitas realizadas
em campo e base bibliográficas. Apesar de o Parque possuir outras
feições que poderiam ser utilizadas em atividades de campo e
interpretativas, contribuindo para o ensino de geografia, em especial de
geografia física, algumas delas estão em locais que não são acessíveis,
o que inviabiliza a sua utilização.
No quadro 1 são apresentados os pontos, sua localização
geográfica, acesso e uma breve descrição.
Quadro 1
Pontos de Interesse didático do Parque Nacional de Setes
Cidades
1 – Pedra da Tartaruga
Localização: 04°05'52,49" de latitude Sul e 41°42'5,67" de longitude Oeste
Acesso: Fácil acessibilidade
Potencial didático – Descrição: Estratificação (cruzada); feições ruiniformes em
rochas areníticas; intemperismo químico, físico e biológico das rochas;
fraturamentos
2 – Arco do Triunfo
Localização: 04°05'51,13" de latitude Sul e 41°41'44,44" de longitude Oeste
Acesso: Fácil acessibilidade
Potencial didático – Descrição: estratificação das camadas das rochas; processos
de fraturamentos; processos erosivos (pluvial e eólica).
3 – Pedra do Americano
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Localização: 04°05'42,42" de latitude Sul e 41°41'49,04" de longitude Oeste
Acesso: Fácil acessibilidade
Potencial didático – Descrição: estratificação das rochas; processos erosivos.
4 - Biblioteca
Localização: 04°05'44,83" de latitude Sul e 41°41'48,24" de longitude Oeste
Acesso: Moderada acessibilidade
Potencial didático – Descrição: estratificação (cruzada e plano-paralela);
processos erosivos; feições geomorfológicas ruiniformes
5 – Cidade Perdida
Localização: 04°05'34,41" de latitude Sul e 41°44'05,32" de longitude Oeste
Acesso: Moderado
Potencial didático – Descrição: fraturamentos; intemperismo físico e químico;
feições ruiniformes em rochas areníticas
6 – Pedra dos Canhões
Localização: 04° 05' 43,57" de latitude Sul e 41°40'49,82" de longitude Oeste
Acesso: Fácil acessibilidade
Potencial didático – Descrição: Estratigrafia; intemperismo químico e físico
7 – Sítio Pequeno
Localização: 04°05'49,38" de latitude Sul e 41°41'42,43" de longitude Oeste
Acesso: Fácil acessibilidade
Potencial didático – Descrição: estratificação (cruzada e plano-paralela);
sedimentologia
Organizado pelos autores, 2021.

Na Figura 3 são apresentados registros fotográficos dos 7 Pontos
de Interesse didático do Parque Nacional de Setes Cidades.
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Figura 3
Pontos de Interesse didático do Parque Nacional de Setes
Cidades
Arco do Triunfo

Cidade Perdida

Pedra da Tartaruga

Biblioteca

Pedra do Americano

Sítio Pequeno
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Pedra do Canhão

Fonte: Lopes (2011) e Sousa e Lima (2019).

Esses locais constituem bons recursos educativos permitindo o
conhecimento de fatos, conceitos e teorias relativo à sua gênese e à
evolução das paisagens locais, a compreensão de fenômenos geológicos
e geomorfológicos, feições e processos. Conforme Lopes (2011), o
Parna Sete Cidades pode ser utilizada como recurso educativo, em
termos de conteúdos programáticos, como expressão ao nível da
paisagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Parque Nacional de Sete Cidades se constitui uma importante
Unidade de Conservação, que apresenta uma notável geodiversidade,
com destaque para o patrimônio geológico e paisagens
geomorfológicas. As formas de relevo, além de apresentar grande valor
turístico e científico, se destacam por sua beleza cênica e pelas
potencialidades didáticas.
Relevante para o desenvolvimento de práticas da
geoconservação e do geoturismo, toda a excepcionalidade e valor
educativo pode contribuir para o ensino de geografia, em me especial
de geografia física. Salienta-se assim, que as feições ruiniformes
encontradas em Sete Cidades são consideradas como relevante
patrimônio geomorfológico, pois essas formas de relevo registram a
história geológica e climática da região. Também se destacam com
relação aos valores cultural e educacional, por possibilitar a prática de
estudos e pesquisas dos seus aspectos físicos e históricos.
- 182 -

Todos os pontos aqui enfatizados são formados por curiosas
feições, monumentos rochosos, atraindo a atenção também pela beleza
estética. Como destacado inúmeros aspectos didáticos podem ser
apresentados, exercitados ou debatidos no Parna Sete Cidades,
independente do estilo pedagógico de visita adotado.
Vale ressaltar que além do conteúdo geomorfológico, o parque
também apresenta conteúdo estratigráfico, hidrogeológico,
sedimentológico e arqueológico. O potencial didático revela
características que permitem ensinar um determinado fenômeno a
estudantes de diversos níveis ou mesmo ao público leigo.
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INTRODUÇÃO
A Geografia foi cenário para diversas discussões a respeito do
seu objeto de estudo, fato que fez essa ciência passar por períodos de
construção e desconstrução de parâmetros epistemológicos. Hoje, com
o objeto de estudo definido, o espaço geográfico, nos propusemos
retomar a trajetória da ciência geográfica no âmbito escolar, no intuito
de identificar sua participação na construção de cidadãos atuantes e
conscientes do seu importante papel na sociedade, tendo em vista que,
muito já foi dito, pesquisado e analisado a respeito da história da
geografia enquanto disciplina escolar.
Entretanto, o saber jamais se esgota, tão pouco se deixa
fragmentar, é tecido dia a dia com as ações humanas que o
consubstanciam, sendo cada novo feito, descoberta, uma nova janela de
possibilidades se apresenta, afinal não se pode dividir passado de um
lado e futuro de outro. Estamos sempre estabelecendo um diálogo
constante, como uma trama que é tecida conjuntamente entre o que foi,
o que é e o que virá a ser, como declara Reis (2007, p. 15) o passado
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“continua agindo mesmo depois da mudança, por mais radical que esta
tenha sido”. O conhecimento histórico é sempre um debate, uma
retomada de pontos de vistas do interlocutor, seja para reformulá-lo,
apoiando-o, seja para rejeitá-lo.
Assim, conscientes do substancial arcabouço teórico o qual está
discussão foi submetida, buscaremos aqui ainda retomar alguns
períodos da história na ciência geográfica, no intuito de rever sua
trajetória frente as mudanças epistemológicas, atentando para seu papel
hoje, enquanto um saber fundamental na produção de nossa percepção
de mundo. Vale ressaltar que esta retomada possui como objeto e
análise a escola, considerada lugar privilegiado para apropriação da
leitura, sejam estas decorrentes de textos oficiais, normatizadores do
saber escolar ou de caráter aleatório.
O fato é que o tempo dedicado a escola suas normas,
organização e estrutura, bem como os conhecimentos repassados por
seus métodos e parâmetros direcionados à formação do indivíduo,
ultrapassam seus muros, consideramos que o retorno a esta trajetória
histórica tendo como norte a Geografia, possibilitará apreender os
contrastes, os silêncios a respeito dos acontecimentos discursivos em
torno da sua construção enquanto um saber escolar. Acreditamos que
as ideias passadas influem sobre o presente, mas que as forças sociais
que se materializam na atual conjuntura conduzem a novos víeis
interpretativos, que nos convidam a um repensar constante. É neste
sentido que se torna necessário compreender a rede de discursos que se
estabelece através das mudanças ocorridas na ciência geográfica e a
forma como reverberam na escola.
METODOLOGIA
Abordar o campo teórico no qual se inscreve uma pesquisa é um
trabalho marcado por escolhas e descartes, o que por sua vez demonstra
a posição tomada frente às opções teóricas encontradas no campo de
estudo. Dessa forma, é preciso ter em mente que construir um objeto
científico é, antes de qualquer coisa, romper com o senso comum, ou
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seja, com representações partilhadas por todos, quer se trate de lugares
simples da existência vulgar, quer se trate de representações oficiais.
Neste sentido, compreender a rede de discursos que se
estabelece através das mudanças ocorridas na ciência geográfica a partir
da escola, conduz a reconhecer a transformação dos saberes, valores ou
ideologias em um construto dito legitimo e amplamente disseminado
no interior do espaço escolar. Tal posicionamento nos leva a romper
com apreensões simplistas, interrogando o que muitas vezes não está
dito, mas que ao analisarmos a conjuntura em um determinado
momento histórico podemos reconhecer a real e incisiva participação
da escola.
Frente a isto, optou-se por uma metodologia de caráter
qualitativo, que possibilita captar as relações internas entre os
elementos que compõem o objeto de estudo já que esta abordagem
permitiria obter uma visão múltipla da realidade estudada, visto ser,
como já mencionado, uma temática com larga produção de estudos,
sobre diferentes perspectivas. Porém, essas abordagens não sinalizam a
saturação deste objeto, visto que a própria dinâmica social, histórica e
espacial impulsiona novos estudos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Trajetória do Ensino de Geografia
No final do século XIX existiam duas geografias uma de origem
antiga a geografia dos Estados-maiores, que obtinham o poder
estratégico pelas minorias dirigentes que utilizavam como instrumento
de poder. A outra geografia dos professores, que se tornou um discurso
ideológico, na qual uma das funções era mascarar a importância da
estratégia dos raciocínios centrados no espaço. A geografia evoluiu
sendo aperfeiçoada de acordo com cada pensamento a ser analisado a
partir de seu objeto de estudo abrangente e complexo.
O século XIX, foi marcado por muitas mudanças, como a
sistematização da geografia enquanto ciência, inserida como disciplina
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obrigatória no âmbito escolar brasileiro no século XIX, no Colégio
Pedro II no Rio de Janeiro e por conseguinte nas outras instituições
escolares, tinha como objetivação a formação dos cidadãos através da
difusão da ideologia do nacionalismo patriótico. Segundo Salgueiro
(2005, p. 24) essa época é marcada por uma política cultural
nacionalista que une a história e a geografia, onde o caminho escolhido
pelo poder público para criar uma nação era o reforço do espírito
nacional, materializado na unidade do território em que geógrafos e a
geografia assumiram um papel de destaque. Cabe aqui tecermos uma
análise sobre a permanência de um discurso nacionalista através do
ensino de geografia.
Na realidade a partir deste momento histórico a geografia é
usada como instrumento de legitimidade e criação de identidade.
(Moraes, 1991, p. 8) reconhecendo como um período de “intensa
formulação oficial de políticas territoriais explícitas”, podendo-se dizer
que nesse período foi criado (e territorializado) o próprio aparelho de
Estado brasileiro. A geografia assume destaque na construção de uma
“nacionalidade”, caráter que permanece por longos períodos no Brasil.
Longe de anacronismos, estas apreensões nos ajudam a refletir sobre o
processo de construção de visões de mundo disseminadas pela escola e
a forma ciência e matéria de ensino passam a estabelecer uma ligação
na construção do conhecimento. Com relação a esse entendimento,
Cavalcanti (2012) esclarece que:
A relação entre uma ciência e a matéria de ensino é complexa;
ambas formam uma unidade, mas não são idênticas. A ciência
geográfica constitui-se de teorias, conceitos e métodos referentes à
problemática de seu objeto de investigação. A matéria de ensino de
Geografia corresponde ao conjunto de saberes dessa ciência, e de
outras que não têm lugar no ensino fundamental e médio como
Astronomia, Economia, Geologia, convertidos em conteúdos
escolares a partir de uma seleção e organização daqueles
conhecimentos e procedimentos tidos como necessários à educação
geral. [...] Há, no ensino, uma orientação para a formação do
cidadão diante de desafios e tarefas concretas postas pela realidade
social e uma preocupação com as condições psicológicas e
socioculturais dos alunos. (CAVALCANTI, 2012, p. 42)
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Existe uma ligação entre os conteúdos escolares e a ciência, na
medida em que a ciência produziu em um determinado momento, e que
aos poucos foi consolidando-se nos fundamentos da geografia. Mais
adiante a geografia começou a apresentar avanços, passando a priorizar
as relações de trabalho, sociais, de produção e as transformações no
espaço geográfico. Desse modo a disciplina de geografia ingressou
inicialmente com base empirista e descritiva, onde seria identificada
como um ensino acrítico, descritivo e superficial, apreensão que marcou
a disciplina de geografia na escola.
Nessa conjuntura a mesma se consolidou como uma ciência a
favor do Estado, a didática de memorização, presente no ensino,
distanciava o real sentido de cidadania, sendo válido lembrar os
embates em torno do abandono do ensino mnemônico. Entretanto,
alguns métodos permaneceram e permanecem na prática pedagógica de
alguns professores, fator que não se pode julgar, tão pouco tecer
justificativas que arroguem possíveis causas, pois as realidades refletem
diretamente uma soma de fatores conjunturais e estruturais. Porém, o
que interrogamos são as consequências de anos de ensino descritivos e
mnemônicos, dados a ler e conhecer a uma parcela da população
brasileira que aos poucos se amplia.
No século XX, ocorrem mudanças no ensino, buscou-se
abandonar os métodos descritivos e mnemônicos, com influências de
novas metodologias de ensino que chegavam ao Brasil, contudo o
legado de anos de expropriação de acesso ao conhecimento, deixou a
margem uma considerável parcela da população, presente até hoje. Na
década de 80 há um avanço significativo quando através dos encontros
organizados pela Associação de Geógrafos do Brasil (AGB), o ensino
de geografia sofre novas alterações reformulando novas discursões a
respeito do caráter ideológico da mesma incorporando elementos e
didáticas para melhor compreensão da ciência.
O Ensino de Geografia como um pressuposto para formação da
cidadania
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A sociedade é composta por uma massa humana heterogênea, e
há uma certa necessidade de estimulo constante para que estes
percebam a sua importância como cidadão, com direitos e deveres, na
qual devem compreendê-los e defendê-los. Os alunos quando inseridos
na escola, desde crianças carecem de um suporte educacional que é
crucial para a compreensão e atuação consciente de tais processos
recorrentes e constantes na sociedade, embasado nas leis ou até em
pequenas situações de convivência em qualquer lugar. A Geografia
como disciplina obrigatória no currículo do aluno vai contribuir em
conjunto com as outras áreas de maneira fundamental na formação do
aluno.
Desse modo, a ser mais gesticulada, através do seu campo de
estudo que abrange questões socias acerca da relação homem e
natureza, estes trabalhados a partir dos anos iniciais do ensino
fundamental. O ensino de geografia apresenta uma certa complexidade
por ser uma ciência que tem como objeto de estudo o espaço, sendo um
campo amplo que requer desdobramentos em múltiplos aspectos, o
conhecimento geográfico é um processo que ajuda na emancipação
intelectual, social e político que favorece a cidadania já que a vivência
cidadã começa no âmbito escolar. Quando inserida na educação escolar
exige que o professor tenha uma formação acadêmica específica e de
qualidade que traga os conceitos geográficos de forma que construa nos
alunos leituras e pensamentos críticos a respeito do mundo.
A partir disso, o ensino de geografia passa a ser um objeto
visando na formação da cidadania para os alunos. Para Santos (2015, p.
1535) “Um dos processos mais difíceis é quando se torna necessário
uma determinada política pública sair do papel, para ser aplicada ou
colocada em ação na realidade, como por acaso é o direito a educação,
construído para a cidadania.” Nessa perspectiva, compreender o espaço
geográfico, sendo como parte constituinte da sociedade abrindo
caminhos para o entendimento da realidade social, para que o indivíduo
tenha atuação no meio no qual estar inserido, pois o homem junto a
sociedade organiza o espaço desenvolvendo suas relações sociais.
Corroborando com isto BORGES et al.
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Para que haja o valor social, é necessário que o indivíduo se aproprie
das condições da espacialidade, sendo ele o provedor, usuário e
conhecedor desse ambiente. Tendo conhecimento sobre o meio em
que vive, o indivíduo é capaz de representá-lo politicamente. A
produção que há no espaço, o surgimento de novas edificações, deve
ter referências de identidade social. A produção massificada, com
perdas de paisagens originais, buscando ganhos com a quantidade,
compromete a cidadania. A Geografia e seu ensino têm o papel de
lutar por novos empreendimentos que resgatem a cidadania, pois ela
tem dentre seus objetivos o estudo do espaço e a condições de
espacialidades. (BORGES et al. p. 9)

Levando em conta a relação da cidadania e Estado, é importante
ressaltar que o Estado não cria a sociedade, mas acontece ao contrário.
Determinada sociedade expressa suas necessidades grupais,
individuais, seus preconceitos, suas contradições, suas bondades ou
maldades, nas quais estão presentes algumas circunstâncias passiveis
de análise. Então, pode-se dizer que a cidadania está ligada, às lutas pela
conquista dos direitos e deveres do cidadão moderno. Santos (2007)
explica a noção de cidadania, articulando-a com base no respeito:
O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma
lista de princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de
direitos concretos e individualizados. A cidadania é uma lei da
sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com
força de se ver respeitado contra a força, em qualquer circunstância.
(SANTOS, 2007, p.19)

Desse modo, a cidadania deve ser entendida como uma
participação voluntária na totalidade dos direitos e deveres cívicos, isto
seria o exercício da cidadania que tem seu atrelamento com o respeito,
porém nos situamos em um país cujo cidadãos desconhecem a história
do seu próprio país.
É importante ressaltar que a educação para a cidadania tem sido
uma apreensão dos pedagogos e das redes de ensino através dos tempos,
refletindo-se numa preocupação em educar para os costumes, atitudes,
posturas e relações com a sociedade. A partir disso, é notório a
importância da cidadania ser construída coletivamente, começando na
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escola que é de acesso infantil, onde a criança tem seus primeiros
contatos, cujo pilares são desenvolvidos através dos conceitos e
aprendizados para que os mesmos fora e dentro da escola saibam como
viver em sociedade, a começar pelo ambiente escolar para que mais
tarde reflita no meio social. De acordo com Borges (2001):
Formar o aluno cidadão não significa domesticá-lo, instruindo-o a
cumprir seus deveres e a elencar os seus direitos. É necessário ir
além, é necessário formar a criticidade do aluno sujeito, capaz de
fazer uma análise da realidade que o cerca, dos lugares da
experiência, não só reduzindo a experiência aos lugares e tempos
próximos, como também correlacionando-a aos outros espaçostempos. (BORGES, 2001, p. 86)

Com isso, o ambiente escolar é um lugar de memória, é um
espaço que não está presente apenas o conhecimento material, mas que
de forma simbólica apresenta o modo como o indivíduo deve ser e estar
no mundo. Neste contexto, a geografia e o professor devem estar
subsidiados por teorias da educação, recursos pedagógicos que
contribuem para as disciplinas e principalmente a geografia formem o
cidadão, pois cada uma age a partir de suas especificidades e
comprometimento para abrir a possibilidade de construir um veículo
curricular na formação da cidadania. Como esclarece Oliveira (2015):
Desse modo, o professor, comprometido com a transformação
social, deve buscar, nas dificuldades dos seus discentes, uma
didática que eleve a construção dos conhecimentos, suscitando por
meio da pratica educativa, o diálogo entre professor- aluno,
estreitando essa relação para que juntos possam trilhar os caminhos
rumo a uma pedagogia critica enraizada na socialização do saber,
tendo a escola como um ambiente promissor que cumpre
assiduamente seu papel, contribuindo com o crescimento social,
econômico, cultural, tecnológico e político da sociedade moderna
(OLIVEIRA, 2015, p. 19).

Etimologicamente, a formação do cidadão aquele que habita na
cidade, este termo transmite um sentido social e político. O direito alega
que o cidadão é aquele sujeito que goza de seus direitos civis e políticos
no Estado, no qual o mesmo faz parte, mas frente a essa realidade no
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país, com isso existe uma parcela da população, na qual se tem uma
ausência de direitos, sendo elas voltados à educação, à saúde e à
segurança.
Mediante isso, trabalhar a questão de cidadania nas escolas, teria
o intuito primordial para a formação do cidadão e fazendo os alunos
refletirem sobre tais questões, que são ausentes para determinadas
pessoas e ao mesmo tempo os alunos iriam analisar os motivos nos
quais implicam e justificam essa questão, se o responsável é o Estado,
falta suporte de políticas públicas para que haja de fato inclusão. Então,
existe uma gama de motivos que poderiam justificar o fato de existir
uma parcela da sociedade que tem os direitos ausentes, vale ressaltar
que a escola tem o papel fundamental para a formação do cidadão, e
desse modo ajuda na inserção da cidadania.
A educação se torna um direito social fundante da cidadania, no
sentindo que quando a cidadania é ativa e na educação tem democracia,
surge um exercício de uma prática democrática. Seguindo esse
raciocínio, a cidadania está ligada ao desenvolvimento humano e suas
relações dentro do estado, sua compreensão pode variar no tempo e no
espaço, podendo ser modificada pelos interesses de quem busca ser
cidadão. Com relação a educação brasileira, esse direito está assegurado
em diversos diplomas, instituídos na construção e reforçado pela Lei nº
9.394/1996, que estabelece as Diretrizes Bases da educação Nacional,
ao declarar que: “a educação é dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade em pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1996, art. 2º).
A partir desse entendimento, fica evidente que a família e o
Estado exercem um papel fundamental na construção da cidadania,
porém além desses dois agentes está a educação, como já mencionada
anteriormente. Costa e Ianni (2018, p.61) o indivíduo antecede o Estado
e a sociedade e, dessa forma, contrapõe-se à concepção orgânica,
segundo a qual a sociedade é um todo." A educação escolar, apresenta
o suporte necessário para a formação do cidadão, na medida que os
alunos terão a oportunidade de ver diversos conceitos tais como,
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democracia, diretos e deveres, respeito ao próximo e entre outros
inúmeros aspectos que podem ser trabalhados dentro do viés cidadania
no ambiente da sala de aula.
Com essa prática de cidadania nas salas de aulas, os alunos
criaram seus próprios conceitos, serão seres com o pensamento crítico
e observador, como também à formação de um cidadão que irá aprender
a respeitar seus deveres e saber seus diretos na sociedade que está
inserido. A escola precisa está sempre em constante mudança e
adaptação no sentido de repensar a sua maneira que fundamenta a
praticar as teorias do trabalho escolar, garantindo o que consta nas
referidas leis, assegurando para os alunos uma formação com o
exercício da cidadania.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto argumenta-se sobre a trajetória da geografia escolar,
dando ênfase as práticas pedagógicas adotadas no ensino da geografia
desde sua sistematização que acarretava desinteresse pela disciplina e a
importância de novas metodologias para enriquecerem o ensino e
contribuir para uma boa formação. A partir disso, faz-se necessário
ressaltar que o ensino de geografia está sendo cada vez mais importante,
para explicar e compreender as contradições que são impostas na
sociedade, na medida que os conteúdos estão inseridos no cotidiano dos
alunos. E além disso, trabalhar nas escolas sobre a cidadania ajuda no
processo ensino-aprendizagem, pois gera nos alunos uma visão crítica
e um posicionamento sobre as temáticas geográficas, que estão
inseridas nas vivências dos alunos.
A contemporaneidade traz consigo grandes mudanças
decorrentes das constantes evoluções tecnológicas e o processo de
globalização, com isso é fundamental trazer essa atualidade para a sala
de aula, na qual rompe com a visão absoleta de que a geografia é uma
disciplina dispensável. A inovação a partir de novas práticas
pedagógicas torna o ensino-aprendizagem prazeroso e com elevado
rendimento, além de facilitar a compreensão e contribuir para que estes
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tenham uma visão crítica acerca de determinados processos que
ocorrem na sociedade. Portanto, todo conhecimento em si exige teoria
e prática pedagógica, a geografia por exemplo se trata de uma ciência
que requer aproximação com o espaço no qual estar sendo estudado.
A prática leva o indivíduo para realidade seja ele um aluno ou
educador, para que os mesmos interliguem e associem os
conhecimentos estudados facilitando o entendimento dos mesmos a
partir da realidade vivida. As formas como o professor de geografia se
utiliza para ensinar um conhecimento interfere no aprendizado do aluno
principalmente se forem leituras excessivas, pois faz com que essas
leituras sejam entediantes, decorrente da forma de ensino ou
transferências de conhecimentos antepassados, onde o professor jogava
a temática e o aluno ficava a margem de um conhecimento sem pratica
e excessivamente teórico.
Portanto, o único responsável por aprender ou não nessa
mediação do conhecimento era o aluno, mas isso não quer dizer que o
livro didático seja descartável, mas que os professores de geografia
devem sim utilizar o livro com tanto que se aperfeiçoem utilizando-se
de novas técnicas para tornar o conhecimento mais acessível e
produtivo e visando na educação geográfica para a cidadania. Portanto,
ao almejar um ensino significativo e atraente para os alunos cuja
efetivação propicie as bases para o exercício pleno da cidadania, devese partir da realidade próxima e das condições sociais de vivência
desses mesmos alunos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho foi construído a partir de leituras e discussões
realizados durante encontros e exercícios desenvolvidos no contexto do
Programa Institucional de Bolsas à Iniciação Docente (PIBID) e
pesquisa. O primeiro teve como objetivo geral estimular a observação
e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano escolar em escolas
públicas de ensino básico (CAPES, 2018). Enquanto a pesquisa,
compreende a busca por metodologias e estratégias para a promoção de
uma Educação Geográfica significativa na Educação Básica, partindo
de um viés da Educação Ambiental Crítica.
O PIBID do Curso de Geografia da Universidade Federal de São
João del-Rei reúne a participação de graduandos do 1º e 3º períodos do
curso de Licenciatura, atendendo alunos das Escolas Estadual Ministro
Gabriel Passos, Estadual Professor Iago Pimentel e Estadual Tomé
Portes del Rei, situadas no município de São João del-Rei, Minas
Gerais. Um dos objetivos do projeto do PIBID Geografia, núcleo
Geografia/História, em 2020, foi baseado no levantamento e promoção
de discussões acerca de artigos acadêmicos que tratam da importância
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da Educação Geográfica e de uma Educação Ambiental, visando,
também, a formação cidadã destes.
Afinal, a Geografia na educação básica busca contribuir com a
formação/construção da cidadania dos estudantes, por meio dos
conhecimentos geográficos socialmente significativos. Uma vez que,
quando se desenvolve uma percepção do espaço geográfico, conceitos
são construídos e auxiliam na compreensão do espaço como um todo e
dos problemas socioambientais existentes, na cidade e no campo.
Porém, os conteúdos geográficos, normalmente, são desenvolvidos na
escola de forma isolada e desprendida do cotidiano dos alunos. Nesse
cenário, o ensino desses componentes se caracteriza por algumas
dificuldades e tende a receber menos atenção de grande parte dos
docentes responsáveis (AFONSO, 2015; FONTE, 2019; MORAIS,
2011).
Nesse sentido, o presente trabalho apresenta e discute os atuais
debates acerca da Educação Geográfica e da importância de uma
Educação Ambiental crítica, que foram analisados através de pesquisa
bibliográfica desenvolvida no âmbito do PIBID, durante o ano de 2020.
Ainda, o trabalho compreende também algumas reflexões acerca da
construção dos saberes docentes no contexto da formação inicial,
expondo algumas das problemáticas que fazem parte desse contexto.
Conforme exposto anteriormente, a Geografia é uma área de
enorme potencial para a construção de cidadãos críticos e conscientes
de sua atuação na realidade em que vivem. Nesse sentido, pode-se dizer
que é imprescindível que o aluno participe da construção de conceitos
e que seja estimulado a perceber o espaço geográfico além daquilo que
se faz perceptível no cotidiano. E para além disso, Cavalcanti (2005,
p.72), diz que “a tarefa de formação própria ao ensino de Geografia é a
de contribuir para o desenvolvimento de um modo de pensar
geográfico, que compõe um modo de pensar sobre o mundo e a
realidade”.
Dificultando esse processo, ao se pensar no Ensino de
Geografia, destaca-se como fator crucial as bruscas mudanças pelas
quais a sociedade perpassa atualmente. No atual contexto social é
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fundamental que o educador busque por alternativas que conectem o
aluno ao conteúdo trabalhado, visando romper com o caráter tradicional
que norteia as práticas vigentes. Afinal, o ato educacional que possui
como princípio de aprendizagem a memorização não se mostra
eficiente, ou melhor, não possibilita ao aluno formar seus próprios
conceitos, ou construir o conhecimento.
Esse caráter tradicional da Geografia ainda afasta o estudante da
capacidade de se posicionar e se colocar como um sujeito transformador
do ambiente. Acredita-se que o conhecimento e entendimento da
dinâmica e transformações do ambiente, por parte dos estudantes,
significa possibilidades para intervenção e mobilização em prol de um
ambiente melhor para todos. Conforme Leff,
A incorporação de uma racionalidade ambiental no processo de
ensino-aprendizagem implica um questionamento do edifício do
conhecimento e do sistema educacional[...]. O ambientalismo surge
num processo de emancipação da cidadania e de mudança social,
com uma reivindicação de participação popular na tomada de
decisões e na autogestão de suas condições de vida e de produção
[...] (LEFF, 2011, p.256-257).

Nessa perspectiva, é necessário que o professor de Geografia se
atualize e abandone o método descritivo, buscando discutir os fatos
geográficos numa abordagem analítica e crítica, pois, dessa maneira, é
possível preparar o aluno para visualizar as relações e sistematizá-las
no sentido de entender a dinâmica espacial (PASSINI, 2010). E, ainda,
Castrogiovanni (2009) acrescenta que na contemporaneidade a análise,
compreensão e representação do espaço, tempo e sociedade é
fundamental na escola ao gerirmos a aproximação do teórico com a
realidade cotidiana vivenciada pelo estudante. O professor precisa
estimular os seus alunos a exercitar o olhar espacial no qual os aspectos
essenciais são a observação, reflexão e análise dos lugares, incitando a
leitura da paisagem por meio de uma visão ampliada e crítica. Logo,
nessa perspectiva teórica e didático-pedagógica verifica-se um diálogo
possível com a abordagem da Educação Ambiental Crítica.
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Existem inúmeros caminhos em busca de um ensino dinâmico e
diferente do tradicional, e é indispensável que se pense e discuta essas
possibilidades. A universidade, em sintonia com as escolas de nível
básico, são os locais mais propícios para gerar esses e outros debates
relacionados às grandes questões que conduzem a Geografia Escolar na
contemporaneidade. No entanto, dentro da formação em cursos de
licenciatura, diversas vezes os discentes são apresentados a situações de
aprendizagem distintas das situações reais do ensino básico, fato que
dificulta o desenvolvimento dos discentes da formação inicial.
Nesse sentido, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência em Geografia se mostra extremamente relevante no currículo
do licenciando, pois esse exercício proporciona uma experiência
empírica com a docência e, sobretudo, uma vivência real no âmbito
escolar, conhecendo suas reais dinâmicas e possibilitando um
desenvolvimento assistido de relação com os alunos, o corpo docente e
a equipe diretiva. Afinal, a formação acadêmica somente tem sua
relevância quando proporciona ao graduando a habilidade de relacionar
os conteúdos aprendidos na sua formação com o ambiente escolar, e,
através do PIBID, os licenciandos da formação inicial conseguem
trabalhar com a realidade, muitas vezes mascarada dentro do ambiente
acadêmico.
METODOLOGIA
O presente trabalho, de caráter teórico, tem como objetivo então
discutir a importância de uma educação geográfica e da busca pela
implementação de uma Educação Ambiental Crítica em prol dos
educandos do ensino básico, além de trazer apontamentos acerca das
dificuldades que emergem para isso, devido a maneira com que a
formação inicial acontece atualmente, trazendo, ainda, o PIBID como
possibilidade para contornar as referidas dificuldades.
Em vista disso, o trabalho é desenvolvido a partir de uma revisão
teórica, como pontua Laville e Dione (1999, p.113):
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É revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo
o que possa servir em sua pesquisa. Nela tenta encontrar
essencialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com sua
questão [...] deles se serve para alimentar seus conhecimentos,
afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho
conceitual.

Esta metodologia constituiu-se baseada em análises realizadas a
partir de levantamento bibliográfico ocorrido em contexto de PIBID,
reuniões de orientações com os coordenadores do projeto e trocas de
experiências em torno da atuação docente das professoras orientadoras
no Ensino Superior e na Educação Básica. Portanto, essas experiências
que foram compartilhadas, assentadas em referenciais teóricoconceituais, possibilitaram elaborar e aprofundar os questionamentos
que alicerçam o presente trabalho.
A organização deste divide-se em dois grandes momentos,
trazendo, primeiramente, uma discussão relacionada à realidade da
formação inicial em Geografia atualmente, discutindo sua estrutura e as
consequências desta para os futuros docentes, além de, posteriormente,
uma discussão acerca do processo de ensino em uma perspectiva da
educação geográfica, com vistas à construção da cidadania.
Ainda, com proximidade a essa perspectiva de educação e
cidadania, verifica-se a corrente da educação ambiental crítica, que
segundo Layrargues e Lima (2011, p. 8, apud Ferreira, 2019, p. 48),
“[...] pregavam a necessidade de incluir no debate ambiental a
compreensão político-ideológica dos mecanismos da reprodução social,
de que a relação entre o ser humano e a natureza é mediada por relações
sócioculturais e de classes historicamente construídas”.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nessa sessão serão expostos os apontamentos realizados através
da revisão teórico-conceitual que constituiu o presente trabalho.
Trazendo à tona a discussão sobre a maneira com que se dá a formação
de professores no Brasil e os empecilhos que esta pode ocasionar para
a aprendizagem em Geografia e aplicação de um ensino emancipatório
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e crítico. Embora a temática sobre formação de professores não seja o
foco deste trabalho, não há como pensar a aprendizagem em Geografia
desvinculada do ensino e, portanto, da preparação que os licenciandos
estão recebendo nos cursos de formação.
A formação de professores realizada de maneira desprendida do
ambiente escolar, pode fazer com que o professor trabalhe com leituras
enviesadas da Geografia, como por exemplo, partir do modelo das
ciências naturais para entender as particularidades das ciências sociais
(SANTOS, 2004) e assim induzir o aluno ao entendimento que o mundo
exterior independe do sujeito, bem como sugerir que o homem deva ser
visto como um ser passivo neste mundo.
Tal situação pode ser constatada em muitas salas de aula, nos
níveis de Ensino Fundamental e Médio, em que o professor restringe o
ensino da Geografia às atividades de enumeração, descrição e
classificação dos elementos visíveis da paisagem (CAVALCANTI,
2008). Ou seja, o professor enfrenta dificuldades ao trabalhar os
conteúdos da Geografia de forma integrada; faz uma abordagem dos
aspectos físicos desvencilhada da ação antrópica; limita-se, portanto, a
procedimentos descritivos sem proporcionar aos alunos condições de
aprendizagem para que extraiam dos fenômenos estudados, conceitos
chaves da Geografia.
Nesse sentido, o uso de uma visão integrada e espacializada no
Ensino de Geografia, pode guiar o aluno ao desenvolvimento da
habilidade de visualizar o espaço de maneira que abrange todas as suas
nuances. Ainda, este olhar integrado para a paisagem não se limita
apenas ao ensino com enfoque no estudo ambiental, pois cria-se
possibilidades para a formação de um pensamento crítico do aluno
acerca do território em que vive. Isso se dá pela interação entre o
natural, o social e o cultural, de modo a permitir um estudo amplo sobre
o objeto de análise.
Nessa perspectiva de estudo da paisagem, pensando no contexto
da educação geográfica e Ensino de Geografia, Souza (2013, p.136)
acrescenta
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A paisagem [...] é vivida e percebida pelos habitantes da cidade, no
seu cotidiano. A imagem captada pelos sentidos humanos na
paisagem urbana compreende as dimensões da objetividade – pela
presença de elementos fixos e fluxos aparentes – e da subjetiva –
pela leitura do arranjo dos elementos no espaço e da estética da
sociedade. Por exemplo, as áreas de risco socioambiental, que
podem não ser apreendidas inicialmente pela aparência objetiva da
paisagem, podem apresentar elementos como cicatrizes de erosão,
de deslizamento, marcas de inundações, as quais possibilitam aos
olhos do observador consciente desses elementos, captarem tais
áreas no contexto da paisagem.

Em vista de possibilitar aos educandos o desenvolvimento dessa
capacidade de se inserir e de se enxergar como parte constituinte do
espaço, é essencial que se discuta possibilidades para a Educação
Geográfica, desenvolvida de maneira significativa. Nesta perspectiva,
é necessário à instituição de ensino promover as condições para que o
aluno se transforme em cidadão por meio da mediação do saber escolar,
cotidiano e científico, perpassando pela realidade socioambiental do
mesmo. Portanto, o sistema educacional se guiaria para o alcance da
ecocidadania, sendo essa uma prática que incentiva a liberdade de
pensamento, trabalho em grupo e solidariedade com a sociedade,
aplicando uma consciência coletiva que respeite todos os membros
(BOTELHO e SANTOS, 2017; RIVERA, 2012).
Ainda, essa perspectiva de Ensino vai ao encontro da Educação
Ambiental Crítica, que é a vertente da Educação Ambiental com
concepções emancipatórias no processo de gestão ambiental,
considerando também questões sociais, éticas e sustentabilistas
(SILVA, 2012). As ideias dessa vertente ainda vão ao encontro com o
pensamento de Jacobi (2005), que ao projetar possibilidades para o
estabelecimento de uma nova cultura ambiental afirma que é preciso
assumir um pensamento ambiental crítico e de postura ética, pautado
em ações e comportamentos com pensamento coletivo em relação ao
meio ambiente e o uso dos seus recursos naturais.
O encontro dessa perspectiva com a proposta deste artigo é
explicitado por Silva (2012), que, ao tratar sobre a Educação Ambiental
(EA) como subsídio ao planejamento ambiental, afirma que ela, em sua
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vertente crítica e aplicada, corresponde a um processo de trocas de
ensino e aprendizagem. A Educação Ambiental Crítica permite
intercâmbio de conhecimentos e saberes direcionados a compreensão
dos problemas e questões ambientais, possibilitando reflexões acerca
da gestão do uso dos recursos e serviços ambientais, da elevação da
qualidade de vida e da conservação e preservação ambiental.
De acordo com Carneiro (2006), uma EA crítica se fundamenta
em orientação teórico-conceitual e metodológica, que orienta processos
educativos. Nessa perspectiva, destacamos alguns desses
conhecimentos: compreensão do ambiente como uma totalidade de
inter-relações; reconhecimento do mundo a partir dos fundamentos da
vida (princípio ecológico), das leis limites da natureza e da cultura; a
problemática socioambiental em sua multi-dimensão e complexidade;
o princípio da incerteza; (CARNEIRO, 2006), dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as reflexões levantadas neste trabalho, fica
notório que a Geografia Escolar é uma ciência que traz consigo diversos
desdobramentos, possibilidades e desafios. E ainda, fica claro que
existe uma enorme distância entre o que é ensinado em meio acadêmico
e o que pode ser usado na realidade do ensino básico, fazendo com que
seja imprescindível o desenvolvimento da habilidade de se adequar a
sala de aula, por parte do profissional.
Nesse sentido, abordando o que anteriormente foi citado, é de
extrema importância o PIBID dentro dos cursos de licenciatura, pois
através dele os futuros profissionais podem, desde sua formação inicial,
desenvolver uma perspectiva real do ensino básico, gerar um olhar mais
crítico diante das adversidades do ensino, além de possibilitar uma
atualização de métodos para o professor de ensino básico responsável.
Durante a atuação do projeto PIBID em São João del-Rei, foi
possível estabelecer nos grupos de discussão, por meio das leituras
realizadas, uma relação de caráter socioconstrutivista com os alunos,
através de pesquisa e reflexões acerca da importância da Educação
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Geográfica, além de possibilidades para esta em uma perspectiva da
Educação Ambiental. Dessa maneira, dificuldades constantes no ensino
podem ser contornadas, formando cidadãos conscientes e dispostos a se
posicionar no espaço.
Dificuldades constantes no ensino destes conteúdos foram
contornadas, provando que é indispensável problematizar e propor
novos métodos e técnicas de ensino, visando romper com o
tradicionalismo na educação.
De acordo com o presente trabalho, acredita-se que a Educação
Geográfica pode ser muito beneficiada quando trabalhada na
perspectiva da Educação Ambiental, discutindo a interação entre
sociedade e natureza atentando para a não dicotomia e distanciamento
entre ambas, mas para a coexistência necessária, de forma integrada e
mais harmônica e ética. Para isso, a discussão acerca dos sistemas
naturais e sociais, construídos historicamente, são importantes e podem
ser realizadas na educação básica, de maneira crítica e contextualizada,
à luz da Educação Ambiental. Nesta abordagem, buscando a criação de
pensamento crítico no aluno, a percepção do espaço como produto da
relação homem-natureza e a formulação da ecocidadania.
Além desse aspecto, pode-se afirmar também que o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) promove
benefícios para todos os envolvidos no projeto, através do
desenvolvimento de novos debates para aperfeiçoamento do ensino
básico e da mudança na visão do graduando sobre o seu futuro ambiente
de trabalho. Portanto, a partir deste trabalho, oriundo da vivência
proporcionada pelo PIBID, fica claro que a preocupação da Geografia
com a formação cidadã dos estudantes é essencial.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho possui como objetivo principal a
apresentação e a análise de resultados obtidos a partir de uma prática
educativa realizada na escola estadual Professor Iago Pimentel,
localizada no município de São João del-Rei - Minas Gerais, por
intermédio do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação Docente
(PIBID), desenvolvido em 2019. Através da prática educativa foi
levantada a percepção dos educandos acerca da temática Riscos
Ambientais, os estimulando a pensar em estratégias para a prevenção e,
consequentemente, redução de riscos em sua comunidade.
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O PIBID do Curso de Geografia da Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) reúne a participação de graduandos do 1º e 3º
períodos do curso de Licenciatura, atendendo estudantes de diversas
escolas estaduais do referido município. O PIBID como projeto político
e pedagógico de iniciação à docência possibilita pensar e aplicar
conhecimentos específicos da Geografia e Pedagógicos em situação de
ensino na educação básica. E, ainda, possibilita considerar o
desenvolvimento das dinâmicas de aprendizagem, das relações sociais
e do âmbito cognitivo. Além disso, é interessante apontar que esta
ampliação de capacidades não ocorre exclusivamente com os
estudantes do Ensino Básico, mas também com os integrantes do
projeto, os graduandos de licenciatura (AMBROSETTI, 2013). Esse
processo de trabalho com a realidade da escola básica é transformador
para uma formação real de futuros professores e promove o
desenvolvimento em conjunto entre estes e os estudantes do ensino
básico.
Assim sendo, neste trabalho são apresentados e discutidos os
resultados da análise desenvolvida por meio de práticas educativas, em
contexto de sequência didática, realizada em novembro de 2019. O
trabalho compreende, também, algumas reflexões acerca da temática
Riscos e da utilização de Boletins Geográficos como material didático
para a discussão de conceitos e processos relacionados à temática
principal do trabalho.
Em vista disso, o Boletim Geográfico utilizado foi o boletim,
edição número 04, elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Geografia, Educação e Riscos (GEPEGER), da UFSJ. Nesta edição do
boletim, intitulado “O período das chuvas”, são discutidos assuntos
relacionados a possíveis problemáticas ligadas ao regime de
precipitação, com situações de enchentes, inundações e alagamentos,
trabalhados por meio dos seguintes tópicos: “Conhecendo”; “A voz da
escola”; “Para Pensar e Discutir”; “Atenção na Prevenção”; “Você
Sabia?” e “Hora de Brincar” (Figura 1).
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Figura 1: Boletim Informativo Geográfico, n.4 - O Período das
Chuvas (frente e verso)

Fonte: GEPEGER, 2018.

Através desses tópicos, com abordagem pedagógica históricocrítica dos conteúdos (GASPARIN, 2015) e social, buscou-se
problematizar os riscos aos quais a população fica mais vulnerável
durante o período de enchentes e inundações. Esse conteúdo se mostra
importante para a realização de uma Educação Geográfica significativa,
uma vez que a quantidade e a frequência de processos perigosos e
desastres, provenientes de riscos naturais, sociais ou mistos, têm
aumentado exponencialmente em todo o globo, nos últimos anos.
Explica-se esse fenômeno pela combinação de diferentes fatores
relacionados a aspectos inerentes a sociedade atual, como aumento
populacional, intensa urbanização e a crescente vulnerabilidade de
grande parte da população (LOURENÇO, 2006; RODRIGUES, 2010;
SILVA, 2017).
Nesse sentido, fica evidente a importância de se discutir a
temática dos riscos no ambiente escolar, já que através desse conteúdo
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é possível auxiliar os educandos a construir uma percepção mais
evidente dos processos perigosos em seu entorno e, até mesmo, para a
discussão de ações que auxiliam na prevenção e na redução de riscos,
como objetivou a referida prática. Além disso, a discussão desta
temática ajuda na percepção do discente acerca do espaço no qual está
inserido e, também, na capacidade dele para se ver como agente
potencializador do meio, indo ao encontro das ideias discutidas por
Callai (2010, 2018), que expõe como uma das metas da Educação
Geográfica é contribuir para o desenvolvimento dos modos de pensar
que envolvam a dimensão espacial e sua atuação neste.
Santos e Souto (2018), discorrendo sobre a necessidade da
consolidação da educação geográfica no ambiente escolar, afirmam que
esta visa a formação de um sujeito que se posiciona como um ser crítico,
participativo, protagonista, comprometido e capaz de desenvolver
estratégias de mudança para os problemas da sociedade. Assim, fica
evidente a necessidade da construção de aprendizagens que favoreçam
a formação humana e social dos alunos, aproximando-os de uma
atuação cidadã na sociedade em que vive.
Portanto, é notório que a Geografia pode exercer papel
fundamental na Educação para a redução de riscos, uma vez que através
desta é possível desenvolver senso crítico no discente, de maneira que
ele consiga compreender e atuar sobre a problemática. Ainda, práticas
pensadas em um viés de construção da Educação Geográfica podem
propiciar uma aprendizagem transformadora e preventiva ao risco,
interligando o estudante a uma abordagem de ensino que considera a
natureza, a sociedade e o espaço.
METODOLOGIA
Conforme exposto anteriormente, a prática aqui apresentada se
fundamenta na concepção pedagógica histórico-crítica do conteúdo,
que, de acordo com Saviani (2001) e Gasparin (2015), cria caminhos e
condições para o desenvolvimento da capacidade do estudante de
inserir-se na realidade em que vive, a fim de pensar e atuar sobre ela,
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visando transformá-la. No presente caso, objetiva-se dar ao estudante
ferramentas para compreender e atuar acerca de situações de risco.
Nesse sentido, foram realizados estudos e leituras sobre a temática
Riscos em autores como Almeida (2011), Veyret (2007), Lourenço
(2020), Souza (2016, 2019) e Rebelo (2010). Ademais, foi elaborada
uma sequência didática que possibilitasse trabalhar o tema de maneira
que fizesse sentido à realidade do estudante.
A atividade proposta foi realizada com duas turmas de 7º ano na
supracitada escola estadual, tendo ocorrido em uma aula de cada uma
das turmas. Para isto, a atividade foi dividida em três momentos, sendo
o primeiro dedicado a analisar o conhecimento do aluno por meio de
um levantamento das informações que já detinham sobre as ciências
cindínicas no geral e, principalmente, sobre áreas de riscos nos períodos
de chuva. Nesse ponto, buscou-se dialogar com a turma acerca das áreas
de risco presentes no município e foi questionado se eles conheciam e
sabiam identificar tais áreas, quais os lugares mais propícios a alagar,
inundar e/ou ocorrer enchentes, assim como reduzir a probabilidade de
ser atingido por esses eventos.
No segundo momento, após ser apresentado aos estudantes as
informações, foi iniciada a distribuição e leitura dos Boletins
Geográficos, seguida de uma fala expositiva acerca dos conceitos de
inundação, alagamento e enchente, que são as principais consequências
provenientes do período de regime mais intenso de precipitação na
cidade. Ademais, foi abordada também a necessidade de se
compreender estratégias para agir antes, durante e após esses eventos.
Nesse caminho, os educandos relataram os locais onde haviam
experienciado os eventos abordados no boletim, proporcionando uma
discussão sobre as possíveis soluções para tais eventos.
O terceiro e último momento consistiu na aplicação de uma
atividade a fim de sondar a compreensão dos alunos diante dos
conceitos apresentados no decorrer da aula. Para isso, os alunos foram
separados em grupos e foram sorteados para cada grupo tópicos sobre
possíveis problemáticas na cidade de São João del-Rei. A partir disso,
foi solicitado que, em conjunto, criassem uma medida de prevenção
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e/ou uma medida para solucionar o evento que pudesse colocar um
indivíduo e/ou um grupo em situação de risco de desastre.
Os estudantes de cada sala foram divididos em cinco grupos e
tiveram que solucionar as questões propostas de forma livre, podendo
se manifestar através da escrita, desenho ou de qualquer outra forma
que imaginassem e se sentissem confortáveis. O primeiro tema sorteado
foi “formas de sinalizar áreas de risco em período de chuva'' e esperavase, de acordo com o exposto em aula, que os educandos abordassem a
criação de placas de sinalização, por exemplo. O segundo tema era
“meios de prevenir casos de enchentes, alagamentos e inundações”,
uma vez que esses são alguns dos eventos que ocorrem em São João
del-Rei, sobretudo no bairro da escola e das moradias dos discentes.
Ainda nesse mesmo tema, previa-se que os alunos se referissem à
construção de bueiros e o desentupimento deles como forma de reduzir
o risco desses eventos. O terceiro implicava em “maneiras de
conscientizar os outros alunos e o bairro sobre as possíveis enchentes e
inundações do Tejuco. “Uma possível resposta seria sobre a formação
de rodas de conversa e divulgação em cartazes, por exemplo. Já o quarto
tema compreendeu “atitudes que podem evitar o alagamento da
Avenida Leite de Castro em período de chuvas”, criada a partir do
agravante de que a avenida citada é uma das principais do município e
um dos pontos que mais sofre com inundações, sendo usualmente
lembrada pelos são joanenses por essa questão. Com isso, imaginavase que os alunos fossem mencionar algo semelhante à implementação
de lixeira para o descarte correto do lixo, evitando o entupimento dos
bueiros para que a água da chuva escoasse sem dificuldades. O quinto
e último tema indagava “de que forma divulgar as áreas de risco de São
João del-Rei para alertar a população”, sendo previsto que os alunos
propusessem a difusão da informação em diferentes meios de
divulgação.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O resultado discutido reuniu o que os estudantes das duas turmas
de 7º ano da Escola Estadual Iago Pimentel aprenderam e absorveram
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como conhecimento, em virtude da sequência didática fundamentada
no Boletim Geográfico e ensino dos riscos. Esse conhecimento se
mostra muito importante para os educandos, principalmente devido à
localização da escola no bairro Tejuco, que é um local onde são
recorrentes os eventos perigosos relacionados ao regime de precipitação
que, consequentemente, fazem parte da realidade deles.
No total, foram produzidos a partir desta prática 7 desenhos e 3
curtos parágrafos, realizados por um total de dez grupos, sendo cinco
de cada turma. Portanto, serão discutidos aqui os resultados de duas
turmas do ensino fundamental II. O grupo responsável pelo primeiro
tema, em ambas as turmas, teve que pensar em “formas de sinalizar
áreas de risco em período de chuva” e a Figura 2 compreende o
resultado obtido.
Figura 2
Elaboração dos alunos referente à temática 1.

Fonte: Os autores, 2021.

Como relatado durante a metodologia, os estudantes possuíam
liberdade para escolher como responder às questões, e nos dois
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primeiros grupos a maneira escolhida para esboçar suas respostas foi
através de desenhos, os quais refletiram as respostas esperadas em
ambos, que seriam placas de sinalização nas possíveis áreas de riscos.
Já o segundo tema questionava “meios de prevenir casos de
enchentes, alagamentos e inundações”. A partir disso, os grupos das
duas turmas responsáveis por este tema expuseram suas ideias também
com desenhos, mas com respostas divergentes. Como demonstrado na
Figura 3, o primeiro grupo de alunos desenhou um “recipiente de um
tamanho de uma casa para encher todo com a chuva e mandar para o
rio” enquanto o outro grupo desenhou um bueiro desentupido. Ambos
os grupos demonstraram ter compreendido a abordagem feita em sala
de aula, com as formas de prevenção dos eventos recorrentes em
período de chuvas, indo ao encontro do que se previa que os alunos
fossem produzir.
Figura 3
Elaboração dos alunos referente à temática 2.

Fonte: Os autores, 2021.
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O terceiro tema consistia em “maneiras de conscientizar os
outros alunos e o bairro sobre as possíveis enchentes e inundações do
Tejuco”. Nessa questão, um dos grupos produziu um parágrafo curto
onde dizia “Bom, possíveis maneiras de acabar com enchente e
inundação no Tejuco são: parar de jogar lixo no córrego e lixos nos
bueiros, fazer novos bueiros, começar a limpar os córregos, os bueiros
e etc para ajudar a prevenir as inundação e alagamento", enquanto o
outro grupo produziu um desenho de uma menina segurando um cartaz
onde estava escrito “Roda de conversa às 4h no dia 27/09 no centro da
cidade. Encontro vocês lá!” (Figura 4). Diante dos resultados do
terceiro tema proposto, o primeiro grupo exposto deu uma solução
diferente das respostas esperadas, demonstrando não ter compreendido
bem a questão, porém, assim mesmo se manteve dentro das medidas de
evitar os eventos de enchentes e inundações que ocorrem no bairro da
escola, o grupo da outra turma respondeu dentro do esperado.
Figura 4
Elaboração dos alunos referente à temática 3.

Fonte: Os autores, 2021.
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O quarto tema era relacionado a "atitudes que podem evitar o
alagamento da Avenida Leite de Castro em período de chuvas”. Nesse
contexto, ambos os grupos optaram por resolver a atividade expondo
em um curto parágrafo o que concluíram. Como mostra a figura 5, o
primeiro grupo discorreu dizendo que “para evitar o alagamento, na
minha opinião, eu acho que não devemos jogar lixo na rua” e o segundo
pontuou “nós podemos prevenir parando de jogar lixo nas ruas e nos
bueiros. E desentupir os bueiros”. Dessa forma, os alunos atingiram o
objetivo que era o de compreender a necessidade de fazer o descarte
correto do lixo e de cobrar da prefeitura o desentupimento dos bueiros
que estão em situação precárias, uma vez que, essas atitudes auxiliam
na prevenção e redução desses eventos em período de chuvas.
Figura 5
Elaboração dos alunos referente à temática 4.

Fonte: Os autores, 2021.

O último tema proposto foi “de que forma divulgar as áreas de
risco de São João del-Rei para alertar a população”. O primeiro grupo
com essa temática descreveu sobre “fazer placas com led, jornais,
mídias sociais e grupos sociais”, enquanto o segundo grupo fez um
desenho de uma paisagem composta por árvores, nuvens, sol e uma
lixeira, onde uma pessoa estava com uma vassoura recolhendo o lixo
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do chão e fazendo o descarte correto. Dessa forma, o segundo grupo
não correspondeu às respostas previstas, porém foi possível observar
que eles memorizaram a questão da importância de fazer o descarte
correto do lixo e que essa atitude auxilia na redução de eventos ligados
ao risco. Contudo, o primeiro grupo associou melhor o tema com a
explicação dos eventos, e através de uma curta resposta, eles deram
diferentes formas de disseminar as áreas de risco para a população são
joanense.
Figura 6
Elaboração dos alunos referente à temática 5.

Fonte: Os autores, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar a intervenção com as turmas de 7º ano, foi buscado
criar um diálogo aberto com os estudantes a fim de sondar a
abrangência do conhecimento deles acerca da temática Riscos. Com
isso, foi possível identificar que apesar dos eventos fazerem parte do
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cotidiano dos educandos, eles não possuíam domínio sobre a diferença
dos conceitos compartilhados.
Assim, após avaliar a percepção dos estudantes, a apropriação
de suas vivências como parte do ensino auxiliou a abordar sobre áreas
de risco, estimulando-os a pensar sobre possíveis soluções ou
mitigações desta problemática. A abordagem aqui discutida busca
possibilitar a realização de uma Educação Geográfica que aproxima o
aluno da prática da cidadania, auxiliando-o no desenvolvimento da
capacidade de se visualizar como agente potencializador do meio e
como um cidadão com capacidade de transformação do espaço.
De acordo com Souza (2020), uma educação geográfica deve
possibilitar que o estudante conheça e entenda, de maneira crítica e
social, as espacialidades dos variados fenômenos sociais e naturais que
compõem o espaço geográfico. Essa perspectiva vai ao encontro da
proposta teórico-metodológica do presente trabalho, que visa dar
ferramentas para o educando transformar seu meio, por intermédio da
Educação para o Risco. Ainda, o presente trabalho expõe também a
possibilidade e eficácia da utilização do Boletim Geográfico, como
recurso didático, uma vez que os estudantes compreenderam os
conceitos e ideias trabalhadas.
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INTRODUÇÃO
A educação se configura como um grande requisito para a
formação de grupos e etnias e na manutenção de suas estruturas sociais
e culturais. Segundo SAMPAIO et. al. (2002), a educação “democratiza
saberes, inclui atores, rememora a história, mitos e ritos e projeta sinais
da sociedade futura que ela ajuda a edificar, costurando atos e pactos
no tecido social”. Desta forma, a educação é de extrema importância
para a formação e o desenvolvimento de uma nação e não pode ser
tratada como algo secundário.
Usufruir de uma educação de qualidade é um direito
constitucional da população e também um dever do Estado, assim, a
aprendizagem dos alunos e sua progressão nos estudos devem ser o
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objetivo do sistema educacional, no âmbito nacional, estadual e local.
Porém a realidade vivida é completamente diferente da proposta pela
lei.
Nesta perspectiva, Jacomini (2004), afirma que:
Três problemas centrais perpassam a implantação da política
educacional brasileira e formam o cenário no qual são construídas
as concepções, opiniões e ações dos educadores:1) geralmente as
propostas são elaboradas sem que se tenha uma avaliação sobre os
resultados das políticas que as antecederam; 2) raramente elas são
discutidas com os educadores e os usuários da escola pública; 3) e,
normalmente, não são oferecidas as condições materiais e
organizacionais para que elas sejam implementadas.

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a introdução do
Regime de Progressão Continuada nas escolas públicas da cidade de
Maceió/AL, observando as metodologias aplicadas ao processo de
ensino-aprendizagem dos alunos que adentram nas turmas incluídas
neste regime, na disciplina de Geografia.
A Progressão Continuada na lei, traz uma proposta fidedigna
para a educação, visando estabelecer parâmetros para combater a
distorção entre idade e série que acontecia por conta das elevadas taxas
de reprovação, acarretando também na evasão escolar. Esta proposta
pedagógica parte da ideia de que todos são capazes de aprender, porém
com ritmos diferenciados, passando por recuperações paralelas,
metodologias lúdicas e diferenciadas, que facilitem o processo de
construção do conhecimento. Mas na prática, há um grande paradoxo
com relação à aplicação deste regime, pois está sendo utilizado apenas
para que os números e gráficos educacionais subam, dando a impressão
de que a educação está indo bem, porém na realidade está um caos, e
este regime está proporcionando a aprovação automática de muitos
alunos, que recebem a aprovação da série seguinte sem que tenham
obtido o mínimo de conhecimento. Há muita insatisfação por parte dos
docentes e discentes. Este estudo faz um paralelo com as orientações
nacionais e estaduais fundamentadas na norma sobre a implementação
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do Regime de Progressão Continuada, a partir de uma análise do ensino
de Geografia na turma.
Muitos programas foram criados ao longo das décadas para a
melhoria da educação básica no Brasil. Pelo que está na norma, trazem
magnificas ideias para que se tenha uma educação de qualidade para
todos, como rege a constituição, porém na prática e na realidade escolar,
não é o que se vê. O Regime de Progressão Continuada é pensado desde
a década de 1920, porém só em 1980 a temática ganhou destaque nos
debates educacionais do país, em 1992 começou a ser trabalhado no
Brasil pelo grande pensador e pedagogo Paulo Freire, criador de
metodologias de ensino que valorizavam o aluno como um ser pensante
e despertava a criticidade no mesmo.
Contudo, esta proposta só terá viabilidade de implantação,
quando for levada à sério pelos gestores e tendo suas bases solidificadas
na legislação que a implementa.
METODOLOGIA
Para a obtenção dos resultados desta pesquisa, de início foi
utilizada uma metodologia qualitativa, que de acordo com Lakatos e
Marconi (2010, p. 139) se constitui em: “um procedimento formal, com
método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico
e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir
verdades parciais”, com o intuito de não só descrever a realidade, mas
interpretá-la.
Em concordância com a primeira etapa, foi feito um
levantamento bibliográfico relacionado às temáticas discutidas, com o
objetivo de se ter um maior aprofundamento e a obtenção de respostas
para as indagações e questões levantadas. Após este primeiro momento,
fomos à campo, visitar a Escola em análise, que possui turmas inseridas
no Regime de Progressão Continuada, observando a realidade e as
práticas pedagógicas utilizadas nesta no processo de ensinoaprendizagem na disciplina de Geografia. A coleta dos dados é feita nas
condições naturais em que os fenômenos ocorrem. Nesta Escola, de
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início foi observado o dia a dia dos alunos e professores envolvidos com
o regime estudado, após, começamos a aplicar atividades com os alunos
e avaliar as reações e resultados obtidos, buscando entender a dinâmica
de ensino que estava sendo proposta para a turma. Solicitamos os
planejamentos e recursos utilizados na turma, como também as
propostas de trabalho e estruturas oferecidas aos professores que
lecionavam na turma analisada, porém não havia. Então foi sugerido
que os alunos estudassem o Estado de Alagoas, então fizemos um
planejamento das aulas e algumas atividades. Durante as aulas, os
alunos se queixavam da situação escolar que estavam vivendo, com a
grande desorganização na implantação deste regime, pedindo que
fizéssemos alguma intervenção para mudar aquela situação.
Por fim, os resultados obtidos foram submetidos a análises e
reflexões críticas /teóricas feitas no decorrer de todo o processo
investigativo, com enfoque nas leis que regem a Progressão Continuada
e como estas estão sendo aplicadas na realidade espacial vivida,
buscando propor soluções para as defasagens educacionais do Estado
de Alagoas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Progressão Continuada é um conjunto de orientações pensado
desde a década de 1920, porém só a partir dos anos 1980, com a luta de
diversos pensadores e pedagogos, assim como Paulo Freire e sua
equipe, a temática ganhou destaque nos debates nacionais, onde em
1996, foi incorporada à LDB – no artigo 32, parágrafo segundo, feita a
partir dos altos índices de reprovação e evasão escolar. Então, tal
proposta é vista como uma forma de garantir o acesso e a permanência
do aluno dentro da escola, possibilitando o combate à evasão escolar, à
distorção idade-série e a prevenção da reprovação. Este baseia-se no
princípio de que todos os alunos são capazes de aprender, mas em
ritmos diferenciados. Isto é, “com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o
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interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar” (LDB
9.394/1996, art.23.).
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da educação no Brasil, a
Progressão Continuada é uma forma de garantir o acesso e a
permanência do aluno à escola, auxilia na solução do problema da
distorção idade-série, além de tirar do aluno a responsabilidade integral
pelo seu insucesso. Esta progressão seria dada em ciclos maiores do que
os propostos pelo calendário escolar, onde o aluno deve realizar
recuperações paralelas, reforço escolar através de atividades lúdicas e
diferentes metodologias, fazendo com que o aluno passe pelo processo
de ensino aprendizagem, e construa se conhecimento, para que possa
recuperar o conteúdo perdido na série em que estava, para que dentro
de um tempo, volte para a série condizente com sua idade, e seja um
ator crítico/reflexivo da sociedade em que vive, podendo transformá-la
a partir do conhecimento.
No Estado de Alagoas, a Portaria/SEE Nº. 3.299/2014, da
Secretaria de Educação que regulamenta a Progressão Continuada nas
escolas estaduais da rede pública de ensino afirmando “que deve ser
oportunizado aos estudantes em distorção idade/escolaridade a
aceleração de estudos na educação básica com resultado de
aprendizagem adequada ao prosseguimento de estudos e à formação
profissional”. Segundo a Constituição Federal a educação de qualidade
é um direito de todos, e um dever do Estado, não importando a classe
social em que o indivíduo está inserido. Logo, a aprendizagem do aluno
e sua progressão nos estudos deve ser o objetivo da educação escolar
em escala nacional, estadual e local, sempre prezando o bem-estar do
mesmo, e sua construção do conhecimento. Porém a realidade vivida é
completamente diferente da proposta pela lei. Assim, Jacomini (2004),
afirma que: três problemas centrais perpassam a implantação da política
educacional brasileira e formam o cenário no qual são construídas as
concepções, opiniões e ações dos educadores:1) geralmente as
propostas são elaboradas sem que se tenha uma avaliação sobre os
resultados das políticas que as antecederam; 2) raramente elas são
discutidas com os educadores e os usuários da escola pública; 3) e,
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normalmente, não são oferecidas as condições materiais e
organizacionais para que elas sejam implementadas.
Todo o processo de ensino-aprendizagem dentro deste regime
deve ser diferenciado, onde os professores devem receber capacitação
para lhe dar com as turmas, as metodologias de ensino para que tenham
sucesso com a implantação do regime de progressão continuada, devem
seguir à risca o que estabelece seus princípios de criação. Porém se tem
um grande déficit na estruturação e desenvolvimento deste Regime,
onde a partir de observações feitas nesta Escola de ensino regular na
parte periférica da cidade de Maceió/AL, foi visto que há um grande
abismo entre o objetivo proposto pela norma que rege esta proposta,
com a realidade vivida.
No início das visitas, encontramos professores e alunos
desmotivados, ambos desgostosos com esta proposta de ensino,
afirmavam que não houve melhora da estrutura para que esta proposta
fosse implementada, não houve capacitação para os docentes, logo,
todos se prejudicam. Em conversa com a professora de Geografia,
perguntamos qual era o planejamento e os assuntos que seriam
trabalhados na turma, a qual abrigava alunos de diferentes faixas etárias
em processo de avanços de turmas diferenciadas. Então, a professora
nos respondeu que não havia um planejamento, por conta desta grande
disparidade organizacional, que circundava esta turma. A turma era
vista como um castigo para os alunos que não se comportavam, logo,
ninguém queria estar ali, pois se viam num castigo, numa detenção. Foi
visto que não havia uma boa relação dos alunos com os professores, e
isto é um grande problema para a construção do conhecimento.
Como não havia um planejamento e um conteúdo próprio para
a turma, foi proposto para a professora que os alunos estudassem o
Estado de Alagoas, suas características físicas, políticas, econômicas e
sociais, para assim, os mesmos ligarem os conteúdos dados em sala,
com uma realidade próxima, que foi trabalhada de forma lúdica, onde
utilizamos o recurso da pintura, e os alunos desenvolveram bem a
atividade de construção de mapas do Estado. Vimos que a proposta foi
abraçada pelos alunos e que com este pequeno ato, o desejo pelo
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conhecimento e pela aprendizagem, começaram a nascer. Então, o ideal
muito discutido por Paulo Freire se encaixa perfeitamente neste caso,
pois com formas e ritmos diferenciados dos tradicionais, os alunos da
progressão continuada conseguiram absolver o conteúdo passado.
Segundo as orientações do documento de Organização e
Educação Básica em Alagoas (2011) para os anos finais do ensino
fundamental, apresentado pela Superintendência de Políticas
Educacionais – SUPED e pela Secretária de estado da Educação e do
Esporte– SEE /AL, só “poderá haver retenção em qualquer ano do
Ensino Fundamental pelo critério de infrequência, isto é, frequência
inferior a 75% da carga horária letiva anual (Inciso VI, art. 24, LDB nº
9.394/1996). O documento orienta à escola a “reclassificar o discente
junto à classe ou turma correspondente à sua faixa etária, inclusive
quando se tratar de transferência entre unidades escolares, desde que a
avaliação diagnóstica assim o recomende, através do instrumento da
reclassificação” (§ 1º, art. 23, LDB nº 9.394/1996; art. 2º, Resolução
CEE/CEIEF/CEM/AL nº 48/2002; art. 4º, Resolução CEE/AL nº
56/2002).
Com enfoque na matrícula, enturmação, organização curricular
e avaliação dentro do Regime de Progressão continuada, este
documento também adverte que um dos procedimentos de tal
implementação seja a realização de um mapeamento dos estudantes que
serão reclassificados em progressão continuada. Além de apresentar a
existência de diferentes possibilidades de oferta da progressão, a saber,
na própria unidade escolar, o que nos remete pensar que, essa
“autonomia” gere confusões na organização prática da progressão
continuada, o que foi visto na unidade escolar observada.
O documento apresentado visa diminuir os números de evasão
escolar através de uma progressão continuada, de maneira que as
unidades escolares devem assegurar formas prósperas de ampliação de
tempo, espaços diferenciados para as aulas, componentes curriculares
previamente estabelecidos, assim como, garantir que o aluno que
apresentar um baixo rendimento seja integrado a “salas/aulas de reforço
escolar; laboratórios de aprendizagens; projetos e atividades de caráter
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interdisciplinar e/ou transversal que envolva a comunidade;
atendimento individualizado ao estudante; aulas de recuperação
paralela; ampliação do período letivo com aulas durante o recesso
escolar”. (Inciso V, art. 12; inciso IV, art. 13; alínea e, inciso V, art. 24,
LDB nº 9.394/1996; incisos IV, V e VII, art. 32, Resolução CNE/CEB
nº 7/2010; art. 8º, Resolução CEE/CEB/AL nº 08/2007). Vemos que o
Estado propõe uma gama de atribuições para as escolas acatarem,
porém, não estimulam e nem dão recursos para que as normas
estabelecidas sejam colocadas em prática. Na teoria se vê umas mil
maravilhas, mas na prática, tudo ao inverso. Se a realidade fosse
condizente com a lei, talvez o Regime de Progressão Continuada
trouxesse mais benefícios do que simplesmente diminuir a evasão e a
retenção, pois o aluno estaria garantido a não perder a motivação para
os estudos e conseguiria acompanhar o rendimento de sua nova
série/ano (dentro do ciclo).
No entanto, para que o regime seja fonte de êxito, deve-se ter
clareza de como o mesmo deve funcionar evitando os equívocos de
conceitos como confundir aprovação automática com progressão
continuada, pois este último não se restringe a mera aprovação com
intuito de atingir bons indicadores, mas consolidar uma educação
apropriada e de qualidade para os alunos que não tiverem um bom
rendimento dentro da série.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o passar dos anos, diversos programas educacionais foram
criados, e dentre eles está a Progressão Continuada, que em sua natureza
é de suma importância para a melhoria da educação, propondo práticas
pedagógicas para a não reprovação dos alunos, mas dando-lhe um
direito de recuperar o conteúdo “perdido” durante o regime seriado das
escolas, que na maioria das vezes corresponde a um ano letivo. Então,
nesta proposta, os alunos iriam passar por ciclos, períodos maiores que
um ano, onde seriam desenvolvidas novas metodologias para uma
recuperação de assuntos que os alunos não conseguirem aprender.
Segundo a norma que regulamenta esta proposta, os profissionais que
estivessem envolvidos, deveriam ser capacitados e instruídos para o
trabalho nessas turmas, orientação que não foi vista na Escola
observada.
Embora um dos objetivos principais da implantação da
Progressão continuada tenha sido sanar os problemas de distorção
idade-série e consequentemente a evasão escolar, melhorando a
qualidade da educação, deve-se levar em consideração que a qualidade
da educação está intimamente ligada ao processo de aprendizagem dos
estudantes, então o foco ou o importante não é só que o aluno
permaneça na instituição de ensino até o final de sua escolarização, mas
que alcance uma aprendizagem satisfatória ou mais eficiente, através de
uma educação de qualidade. Porém, o que se vê na realidade, é algo
totalmente diferente, onde a progressão está sendo vista e trabalhada
como uma metodologia de aprovação automática, vista como algo ruim
e sem sentido nesta forma que está sendo aplicada.
Nesta Escola campo de pesquisa, constatamos que há anseio
pelo aprendizado, por parte dos alunos, porém, as condições oferecidas,
não permitem que os mesmos explorem o conhecimento. Professores
são vistos como os culpados pela situação, carregando a culpa do
Estado, que deve garantir este direito ao cidadão, de uma boa qualidade
educacional.
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Então, para se obter êxito na escola que implanta o regime de
progressão continuada, e a realidade ser condizente com a lei, é
necessário que haja a implementação de políticas públicas por parte do
governo, promovendo uma gama de mudanças e investimentos
destinados à educação pública, para que a mesma seja valorizada.
Propostas como a reorganização curricular, a mudança na estrutura das
salas que abrigam os alunos, e especialmente a capacitação continuada
dos professores, para que venham a compreender plenamente a essência
da progressão continuada e os habilite a serem profissionais
observadores e mediadores do conhecimento, que sejam capazes de
reconhecer as dificuldades e as potencialidades do aprendizado de cada
aluno de forma individualizada, buscando através de estudos e
pesquisas trazer para sala de aula, práticas pedagógicas diferenciadas
para solucionar as deficiências dos discentes, e tornar mais eficaz suas
capacidades e habilidades, possibilitando que o aluno aplique os
conhecimentos em seu cotidiano, contribuindo para a melhoria de sua
qualidade de vida, transformando-se em um indivíduo ativo e crítico na
sociedade, servindo realmente para uma progressão do aluno, e não
como uma regressão, que é como se encontra atualmente.
Segundo HONORATO (2015), “a progressão realmente
funciona em países desenvolvidos que adotam o modelo, entre os dez
países melhores posicionados no ranking do Pisa, seis adotam a
progressão continuada”. Portanto, a política pública da progressão
continuada não deve se resumir no avanço do aluno sem que haja de
fato aprendizado, pois se não há aprendizado não houve ensino, onde o
mesmo é considerado e executado como um método de aprovação
automática.
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INTRODUÇÃO
Considerando o Homo sapiens como uma espécie biológica
capaz de coevoluir com o ambiente, tal qual as demais, é fundamental
o entendimento que as relações homem/natureza são intrínsecas à
própria existência humana. Os recursos naturais sempre participaram
de forma contundente da produção humana, e modulam a ocupação do
espaço. A revolução industrial marcou a evolução de um sistema
produtivo que modificou de forma contundente essa relação,
promovendo modificações sensíveis na qualidade do ar, do solo, da
água e da própria forma de ocupação espacial, tornando-se o marco
histórico para problemática ambiental, hodiernamente discutida
(BRAICK, 2007).
Os resultados dessa revolução geraram impactos positivos e
negativos para a estabilidade das condições do ambiente. A
instabilidade gerada pela exploração em larga escala dos recursos
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ambientais, associada ao despejo de um volume de rejeito produtivo,
incapaz de ser reciclado pela natureza, atualmente, tem gerado
desequilíbrios ecológicos que interferem diretamente na qualidade de
vida dos grupos humanos (CARVALHO, 2006).
Hodiernamente há uma crescente discussão sobre a
problemática ambiental, entretanto, as práticas para amenizar ou até
mesmo prevenir esses imbróglios não acompanham o ritmo de
deterioração das condições físicas. No decorrer dos anos a necessidade
de desenvolvimento de ações de sensibilização da população demandou
estratégias de ensino que culminaram na proposta de educação
ambiental. A ampliação atual da atenção dada a esses conteúdos vem
permitindo o debate em diferentes contextos sociais, assumindo, assim,
uma grande importância nas instâncias da política, acadêmica e
midiáticas (CRIBB, 2010).
Partindo da premissa de que há uma forte interação entre o meio
ambiente e o homem, mesmo num contexto conflitante, compreender
as relações envolvidas nessa relação por vezes dicotômica, é de suma
importância para o melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Desenvolver a educação ambiental e a sustentabilidade, nesse sentido,
é fundamental para proporcionar uma relação saudável entre homem e
natureza. A escola, por sua vez, é um lugar privilegiado para estabelecer
tais conexões cognitivas, sendo a educação importante sobre a
construção de valores e ações que sejam comprometidas com a
sustentabilidade (LIMA, 2004).
A educação ambiental nas escolas é essencial na formação
cidadã dos alunos e da sociedade. Ela precisa ser trabalhada de forma
ampla e não isolada em uma matéria. O exercício da
transdisciplinaridade contribui para o aprendizado e permite uma
formação cidadã consciente dos elementos que cooperam com a
dinâmica social. Carvalho (2004) aponta que a educação ambiental tem
que ser tratada de forma crítica, contribuindo na construção de valores
e atitudes, pois, segundo o mesmo, só assim poderá contribuir na
formação do sujeito ecológico.
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A educação ambiental, nesse contexto, trabalhada de forma
crítica, contribui na formação do sujeito para que ele possa contribuir
para a mitigação dos efeitos oriundos da crise socioambiental.
Traduzido do inglês Evironmental Education, o termo educação
ambiental surge na década de 60 na Universidade de Keele – UK. É a
partir de movimentos ecológicos na década 70, que influenciaram a
conferência de Estocolmo, que o debate sobre práticas ambientais
ganhou mais destaque na sociedade. Durante a conferência foi debatida
a necessidade de desenvolvimento do que se nomeou de educação
ambiental, como um instrumento estratégico na busca da melhoria de
vida na elaboração do desenvolvimento sustentável (LIMA, 1999 apud
REIGOTA, 1995; GRÚN, 1996).
No Brasil as discussões em torno da Educação Ambiental – EA,
surgiu na década de 80, tendo ainda um pensamento deslocado da
totalidade social, sendo inserido nos setores governamentais e
científicos. A constituição de 1988 destina um capítulo sobre a temática
onde considera o meio ambiente um bem comum do povo e direciona
ao poder público e a coletividade a responsabilidade de preservá-lo,
tanto para o presente como para as futuras gerações (BRASIL, 1988).
Na conferência que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1992 o papel
da EA ganha um outro patamar dentro das discussões políticas, tendo
como papel ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as
formas de vida, promovendo o pensamento crítico e inovador.
Pensando nisso, medidas como a promoção da coleta seletiva, a
reciclagem, a reutilização, o consumo consciente etc., apresentam-se
como estratégia de exercício da relação consciente com o meio.
Adicionalmente às medidas direcionadas ao consumo, o
desenvolvimento de práticas que busquem exercitar o olhar do
indivíduo sobre o ambiente busca desenvolver uma consciência crítica
sobre o papel dos indivíduos na sociedade. Dentre as medidas para
desenvolver esse olhar, o exercício do processo de produção alimentar
tem ganhado destaque em ambientes urbanos. A instalação de hortas
em escolas propicia diversas vivências, por isso a utilização nesses
espaços permite o desenvolvimento da educação ambiental de forma
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interdisciplinar. A horta apresenta-se como um instrumento facilitador
do desenvolvimento de temas transversais como meio ambiente, saúde,
trabalho e consumo, permitindo um ambiente integrador da
comunidade escolar entre professores, alunos e funcionários da escola
(FROES et al., 2015).
O artigo 225 da constituição federal assegura que
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, fica visível a necessidade de desenvolvimento de
estudos que investiguem práticas ambientais em ambiente escolar e
analisem como as atividades ambientais vêm sendo trabalhadas, tanto
em ambientes escolares urbanos como rurais. O contexto escolar, e as
realidades econômicas são distintas dentro da própria rede pública,
quando observada a realidade de municípios do interior do estado.
Está claro que a implantação de tais práticas referentes a práxis
ambiental sempre será um desafio, segundo Andrade (2000) a
implantação de tais práticas nunca será fácil, pois sempre será levado
em conta o tamanho da escola ou disponibilidade de materiais que pode
ser um grande problema. Adicionalmente a falta de estímulos de
professores para trabalhar a temática e a falta de estrutura da escola
tornam-se os principais rivais para se trabalhar a educação ambiental
em escolas públicas.
Desse modo o presente trabalho tem como objetivo analisar a
implantação da educação ambiental no âmbito escolar urbano, dando
ênfase na prática da coleta seletiva e a implantação da horta vertical,
visando diminuir o descarte inadequado de resíduos como também um
melhor aproveitamento do espaço.
METODOLOGIA
A atual pesquisa buscou avaliar dois momentos distintos de
desenvolvimento de atividades de educação ambiental em ambiente
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escolar. As escolas escolhidas fazem parte da rede pública de ensino no
estado de Pernambuco e estão localizadas em dois municípios do
interior do estado. O locus da pesquisa foi desenvolvido em municípios
do interior do estado por entender que as realidades escolares do interior
do estado são particulares, desenvolvidas em condições por vezes
precárias que relegam esses espaços ao atraso.
Assim, considerando que as atividades foram desenvolvidas em
espaços distintos, optou-se por apresentar o material e método de forma
escalonada, observando que a prática em educação ambiental costura as
atividades desenvolvidas.
Coleta Seletiva
A atividade de coleta seletiva foi realizada em uma escola
pública da rede municipal na cidade de São João-PE e foi dividida em
quatro momentos.
1° momento
No primeiro momento foi ministrada aula teórica acerca do tema
meio ambiente, enfatizando a coleta seletiva bem como a importância
dos chamados 3 R's (Reciclar, Reutilizar e Reduzir). Tendo auxílio do
quadro branco e piloto, bem como incentivando constantemente o
debate, esse primeiro momento buscou chamar a atenção do aluno para
identificar problemas ambientais que circundam seu meio, buscando
torná-los sensíveis às realidades em que os mesmos estavam inseridos.
2° momento
No segundo momento, foi apresentado à sala dois vídeos: um
vídeo de animação intitulado "O homem capitalista'' e outro vídeo em
que era abordado o aquecimento global e as possíveis catástrofes no
ambiente, decorrentes de um cenário onde a temperatura do planeta
aumentasse 2° (dois graus). Com isso foram retomados os assuntos
abordados nas aulas anteriores, debatendo a problemática em um
contexto mundial, abordando questões tanto sociais como políticas.
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3° momento
No terceiro momento, foi realizada a atividade prática de coleta
seletiva. Para a realização da dinâmica foi preciso confeccionar lixeiras
com caixas de papelão de acordo com as cores padronizadas da coleta
seletiva: amarelo (metal e alumínio); vermelho (plástico); azul (papel);
verde (vidro). Para a realização da dinâmica foi solicitado aos alunos
que guardassem por uma semana (anterior a aplicação da dinâmica), em
uma sacola plástica, todo resíduo sólido gerado individualmente como:
embalagens de salgadinhos, de biscoitos, iogurtes, balas entre outros,
sem contar com o que eles compartilham com a família em suas
residências. Essa dinâmica de trazer o que eles consumiram objetivou
mostrar o volume de resíduos sólidos que uma única pessoa pode
produzir num período relativamente curto (uma semana) levando-os a
repensar seu modo de consumo. A dinâmica se deu da seguinte maneira:
a sala foi dividida em torno de 6 grupos, constituindo de
aproximadamente 8 alunos cada grupo, as lixeiras seletivas foram
colocadas em um ponto da sala em que fosse perceptível por todos os
grupos e sem os nomes (Identificadas apenas com as cores) para que
eles pudessem vincular a identidade visual com o produto da coleta. Foi
distribuído o lixo que eles trouxeram, 5 para cada grupo, e o restante
ficou em uma parte da sala para o resto da dinâmica. Foi realizado um
sorteio, com um sorteador online, onde eram sorteados dois grupos, o
primeiro sorteado pegava uma pergunta, num recipiente previamente
preparado, acerca do meio ambiente para o segundo grupo sorteado
responder, cada grupo tinha exatamente 30 segundos para responder as
questões se o grupo acertar a resposta eles tinham o direito de descartar
o lixo na lixeira de acordo com o material, se a resposta fosse errada
eles teriam que pegar outro lixo do que ficou a parte na sala (figura 1).
Se eles errassem a cor do lixo por exemplo colocassem plástico na
lixeira azul eles perdiam o direito de descartar, ganhava assim quem
descarta todo o lixo primeiro.
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Figura 1
Alunos do 9° da escola Escola Municipal do município de São
João que participaram da atividade coleta seletiva

Fonte: Os autores, 2020. Nota: A figura foi modificada para proteção da imagem dos
participantes.

4° momento
No 4° e último momento foi realizada uma pesquisa por parte
dos alunos, a sala foi dividida em 4 grupos de 10 alunos cada e eles se
reuniram e pesquisaram acerca dos 4 países considerados países verdes,
suas políticas e práticas ambientalista que os caracterizavam como país
verde, assim fazendo jus ao pensamento de Ribeiro (1996) quando diz
que a pesquisa e o ensino se articulam na concretização do
conhecimento. Cada grupo ficou com um país e se reuniram entre si
para pesquisar e debater as práticas do país que ficou responsável por
pesquisar e também debater sobre o que cada um sabe sobre meio
ambiente. Depois do debate e da pesquisa dois representantes de cada
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grupo iria a frente e falaria para os outros colegas sobre o que foi
debatido e pesquisado (figura 2).
Figura 2
Alunos do 9° ano da escola municipal do município de São João
que participaram da atividade de pesquisa e debate acerca dos
países verdes e meio ambiente.

Fonte: Os autores, 2020. Nota: A figura foi modificada para proteção da imagem dos
participantes.

Horta suspensa
A atividade de confecção da horta suspensa foi desenvolvida em
uma escola pública da rede estadual no município de Garanhuns-PE e
foi dividida em quatro momentos.
1° momento
De início houve uma reunião com a professora (supervisora),
onde foi discutido qual o projeto que iria ser trabalhado durante a linha
de ação do meio ambiente. Nesta reunião ficou decidido que iríamos
- 241 -

trabalhar no desenvolvimento da horta suspensa. A horta ficou
organizada da seguinte forma: - aula teórica sobre sustentabilidade,
meio ambiente e sociedade; - aulas práticas para implantação do
projeto.
2° momento
Aula teórica: a aula teve duração de 45 minutos, foram
abordados temas como a educação ambiental, os três Rs da
sustentabilidade. Teve o uso do projetor de slides.
3° momento
Aula prática: teve início com os cortes das garrafas, obtenção do
solo para o substrato. Tudo foi feito na área externa da escola, os alunos
foram divididos em grupos para cumprirem as tarefas. Após terem
realizado os cortes nas garrafas, foi feita a estruturação com o uso do
arame galvanizado, pregos e alicate, logo após foi feito o plantio das
sementes. Os alunos foram divididos em 4 grupos e cada grupo ficou
responsável por uma espécie de cultivo, coentro, cebolinha, salsa e
couve (figura 3).
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Figura 3
Alunos da escola estadual localizada em Garanhuns-PE
participando do plantio das sementes e fixando as garrafas no
muro no desenvolvimento da atividade da horta suspensa

Fonte: Os autores, 2020. Nota: A figura foi modificada para
proteção da imagem dos participantes.

4° momento
Produção da placa decorativa, para ser posta na horta, foi feito
um grupo de 8 alunos para desenhar e colorir a placa. Os alunos
trouxeram tintas e pincéis para a produção da placa (figura 4).
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Figura 4
Alunos da escola estadual localizada em Garanhuns-PE
participando da elaboração da placa decorativa da horta
suspensa

Fonte: Os autores, 2020. Nota: A figura foi modificada
para proteção da imagem dos participantes.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
⮚

Coleta Seletiva

Com a aplicação da temática Ambiental na escola, foi possível
perceber como a aula teórica que os alunos tinham conhecimentos sobre
o tema, mas ainda ficavam confusos com alguns termos. Tendo a ideia
de que alguns termos teriam o mesmo significado, ou mesmo, não
sabiam identificar a diferença entre termos como, por exemplo,
conservação e preservação. Sendo assim, foi explicado o real
significado de cada termo como também foi apresentado e esclarecido
outros novos termos que se ligavam à questão ambiental.
Nesse mesmo momento, foi debatido a importância da educação
ambiental. Depois de assistirem aos vídeos apresentados na aula, os
alunos foram indagados sobre do que se tratava os vídeos para que
assim fosse promovido o debate entre eles, tanto nas questões sociais,
como também globais.
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Inicialmente uma minoria participou, apontando fatos
mostrados no vídeo, então necessitou-se indagar outro ponto sobre a
cidade onde os alunos residiam, fazendo jus ao pensamento de Freire
onde deve-se instigar o aluno a refletir a partir da realidade em que está
inserida (FREIRE, 2005). Assim, foi perguntado sobre quais problemas
ambientais eles detectavam em sua cidade e logo outra parte da turma
começou a participar, relatando os problemas e possíveis soluções, e
também falando sobre casos de desastres naturais que já aconteceram
em outros lugares, apontando o efeito e prováveis causas desses
acontecimentos.
Na dinâmica da coleta seletiva, os alunos foram orientados na
aula anterior que trouxessem os resíduos dos alimentos que eles
consumissem em uma semana, infelizmente nem todos seguiram a
orientação. Todavia, o objetivo principal dessa atividade era mostrar a
grande quantidade de resíduos que um indivíduo pode produzir, pondo
em pauta para os alunos se tudo que foi consumido realmente era
necessário e se aquele lixo não tivesse um descarte adequado poderia
causar um enorme dano ao meio ambiente, mostrando a eficácia dessa
prática não só como uma prática de separação dos resíduos, mas como
o início de um ciclo de descarte de resíduo resultando no reemprego do
material reciclado em um processo produtivo (GRIMBERG &
BLAUTH, 1998; IBAM, 2001).
Para a dinâmica além do lixo, foram confeccionadas lixeiras
com caixas de papelão tendo as cores das lixeiras seletivas, pois
infelizmente a escola ainda não possuía suas próprias lixeiras seletivas,
sendo assim um problema, pois se é ensinado ao aluno o porquê de
descartar corretamente o lixo, como ele vai fazer isso se a instituição
que lhe fornece “educação” não lhe garante praticar tais hábitos,
fazendo novamente jus ao pensamento de (ALMEIDA, 2011) quando
diz que na realização das práticas sempre encontraram dificuldades o
que no caso a indisponibilidade de material.
Nessa atividade boa parte dos alunos estavam entusiasmados e
participaram da dinâmica. Deste modo, na pesquisa sobre países
considerados verdes, os alunos escolhiam seus representantes para
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falarem sobre o que foi debatido em sala e sobre o país que cada um
tinha ficado responsável.
⮚

Horta Suspensa

Seguindo o cronograma estabelecido, foi iniciado o projeto. A
aula foi muito produtiva, os alunos concentrados durante a explanação
da aula teórica, todos os alunos mostraram bastante interesse na aula e
no início do projeto da horta. Inserir a horta no ambiente escolar, faz
com que ela passe a ser um laboratório vivo, possibilitando o
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas, unindo assim
teoria e prática e auxiliando no processo de ensino aprendizagem
através do estreitamento das relações do trabalho coletivo e cooperado,
(MORGADO, 2006).
Assim ficou combinado que cada um dos alunos traria de suas
casas garrafas pets, tesouras e lápis, para a produção dos vasos. Durante
a aplicação do projeto surgiram os primeiros problemas: a escola não
nos forneceu recurso para aquisição das sementes e outros materiais
como fios de cobre para amarração das garrafas, pregos etc., ficando
estas peculiaridades por conta dos pesquisadores.
É notório e de conhecimento de todos que as escolas da rede
pública passam por dificuldades de cunho financeiro, o que acaba por
dificultar as práticas extracurriculares. Essa falta de suporte financeiro
acaba atrapalhando os professores da rede pública quando eles
necessitam de suporte de materiais para trabalharem em projetos
extracurriculares. As dificuldades se encontram também como a alta
carga horária em sala, fazendo com que os professores por vezes fiquem
impossibilitados de fazerem projetos extraclasse (MORGADO, 2006).
Outro fator que corrobora para a ausência de projetos e práticas
extracurriculares são a desmotivação dos professores, que é causada por
problemas de várias instâncias como aponta Cunha (1999): a
“desvalorização do magistério, relacionada com a questão salarial; a
estrutura do ensino, determinada pelo modelo de escola da legislação
contemporânea e as condições de trabalho, como espaços físicos e
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materiais didáticos, que impossibilitam um ensino de melhor
qualidade”. Outros problemas também apareceram como, por exemplo,
falta de material de jardinagem, luvas etc.
No terceiro encontro os alunos trouxeram um quantitativo maior
de garrafas e iniciou-se o preparo das estruturas pet para a confecção da
horta. Foram feitos os cortes e o preparo do substrato. Nessa fase de
preparação do substrato é importante relatar que também teve alguns
empecilhos, fiquei encarregado de levar o esterco bovino para fazer a
mistura do substrato, já que a escola não pode fornecer o substrato. As
garrafas foram preenchidas com o substrato, feito o plantio das
sementes e fixadas à parede. Durante as dinâmicas citadas, houve
problemas de cunho disciplinar. Como os alunos estavam fora da sala
de aula, atuando no pátio, manter a ordem e disciplina deu um pouco de
trabalho, muitos dos alunos não tinham o comprometimento necessário
para a atividade. Em contrapartida, um grupo muito numeroso de alunos
estavam muito comprometidos com a atividade e participaram
ativamente de todo processo. No decorrer dos três encontros
subsequentes podemos finalizar o projeto, dois alunos ficaram
encarregados de cuidar da horta. Houve um movimento de socialização
da horta para todos os alunos da escola. Passou-se de sala em sala com
os dois representantes que cuidavam da horta, para que os demais
tomassem conhecimento, e também ficassem encarregados de que, em
conjunto, todos contribuíssem e ajudassem a manter a horta sem
depredações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi redigido e aplicado pôde-se mostrar como
a aplicação e implantação de práticas ambientais na escola torna-se um
vetor de impulsionamento da conscientização cidadã em relação ao
meio ambiente.
A educação Ambiental se mostra de grande importância, pois
atua como um mecanismo permanente e modificador que tem um
caráter de melhorar a relação homem /natureza, visando o levantamento
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de reflexões acerca dos problemas ambientais atuais tendo uma visão
de que, foi um processo oriundo de tempos passados que foi crescendo
progressivamente ao longo dos anos ganhando destaque e proporção
nas últimas décadas, carecendo assim, cada vez mais, de um olhar
crítico para as relações que permeiam nossa sociedade. Dessa forma o
ambiente escolar se torna palco para tais questionamentos e tomadas de
atitudes que visem diminuir esses impactos. Entretanto, barreiras são
postas para a implantação de projetos que tenham um caráter ambiental,
mostrando que a discussão precisa perpassar o âmbito educacional,
assim atuando também no âmbito social e político.
É importante pontuar que a aplicação de tais métodos demanda
estudos e investigação dos contextos circundantes, ou seja, observar a
localidade em que a escola se encontra e trazer temas cada vez mais
próximos à realidade do aluno. Assim, é importante dizer que a
educação ambiental precisa dialogar com o ambiente vivido pelo
discente, entendo que a educação para o ambiente só se torna efetiva
quando o objeto de análise é a realidade.
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INTRODUÇÃO
O mundo contemporâneo vem mostrando a necessidade de se
pensar o ensino de geografia para além do acúmulo de conteúdos que
podem estar desconexos com a realidade. O espaço geográfico
apresenta uma dinâmica produzida por relações históricas, onde o
estudante vivencia. Por sua vez, o ensino de Geografia apresenta
ferramentas teóricas e práticas que ajudam ao sujeito surdo entender
como este se localiza dentro dessas relações.
Quando reportamos ao ensino de geografia, logo pensamos nas
várias possiblidades de fazer com que o conteúdo dessa ciência se torne
atrativo para os (as) estudantes, surdos ou não. Pensamos como as
metodologias e linguagens se imbricam para ajudar ao estudante
entender as transformações sociais no espaço sob o viés geográfico.
Para que isso se torne possível, o planejamento realizado por
professores deve apresentar a premissa de que estudantes apresentam
diferentes capacidades físicas, intelectuais e cognitivas.
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Em alguns casos, essa diversidade também cria uma
padronização quando pensada em estudantes com corpos e funções
iguais. E quando se fala em diversidade pensa-se em deficiências físicas
e cognitivas. Porém, necessitamos entender que as significativas
mudanças na ciência contribuíram para que o ensino pudesse se adequar
à verdadeira diversidade. Nesse sentido, as pessoas surdas adquirem um
status cultural, abandonando a esfera patológica. Sabemos, porém, que
essas transformações são lentas, fragmentadas e apresenta um histórico
de idas e vindas.
Quando há a presença de estudantes surdos em sala de aula, que
são os sujeitos do presente estudo, muitos professores demonstram
limitações. O ensino passa a ser viável por intermédio de um (a)
profissional intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Porém,
o que acontece quando a escola não dispõe de intérprete? Quais são as
medidas adotadas para o ensino de surdos? A Geografia ensinada em
sala de aula busca incorporar as vivências dos estudantes, ao passo que
estes são constituídos em diferentes esferas?
As indagações que direcionam esse estudo são parte de uma
pesquisa de mestrado que foi desenvolvido através do Programa de PósGraduação em Geografia (PPGG), da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB). Diante disso, o objetivo principal da pesquisa é compreender
se há o desenvolvimento de ações educativas para o ensino de Geografia
de estudantes surdos. A pesquisa utiliza como recorte espacial o Centro
de Ensino de Jovens e Adultos – Senador Guerra – na cidade de
Caicó/RN.
Sabemos que o ensino de Geografia também é uma ferramenta
que influencia na transformação da sociedade. Para isso, intervenções
educativas são necessárias para a aprendizagem significativa. Também
não há pretensão de atribuir ao professor toda a responsabilidade pelas
disparidades existentes em sala de aula, ao passo que estes (as) têm suas
ações guiadas por relações de poder que se concretizam verticalmente.
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METODOLOGIA
A presente pesquisa é de natureza essencialmente qualitativa de
investigação socioeducacional, por se tratar de um fenômeno social.
Sobre isso, Flick (2009, p. 20) revela que “a pesquisa qualitativa é de
particular relevância ao estudo das relações sociais devido à
pluralização das esferas da vida”. Esferas compostas por grupos sociais
que dinamizam o espaço inanimado. De acordo com a composição dos
sujeitos da pesquisa, existe a abertura para a utilização de diferentes
procedimentos e técnicas.
Essa proposta possibilita utilizar o Estudo de Caso como modelo
metodológico. Seguindo os passos propostos por Yin (2001, p. 32), que
empreende o estudo de caso como sendo um estudo que “investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
estão claramente definidos”, a pesquisa apresenta outras variáveis,
ainda nas possibilidades desse tipo de estudo.
Para a produção dos dados e sua posterior coleta, foi selecionada
uma (01) professora de geografia. A participante está nomeada como
Francisca, nome escolhido pela participante. O nome fictício é usado
por questão de preservação de sua verdadeira identidade. Foram
aplicados questionários e entrevistas contendo perguntas objetivas e
dissertativas, havendo alteração na quantidade das perguntas realizadas.
Para a observação das aulas, foi necessário que a estudante surda
estivesse presente naquele espaço educativo. Primeiro, combinei com a
professora de Geografia os dias e horários em que ocorreriam as aulas.
O papel do pesquisador foi de apenas fazer anotações em seu caderno
de notas, sem que houvesse nenhuma interferência no decorrer da aula.
As ferramentas utilizadas para a anotação foram o caderno de
nota/campo, caneta esferográfica e a capacidade do observador de fazer
todas as anotações referentes à educação geográfica de surdos nos
espaços educativos da instituição.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
A escola, como instituição superior da sociedade, é espaço onde
estudantes, professores e comunidade em geral podem utilizar por
determinados objetivos. Callai (2013, p. 21), nos convida a pensar que
a “escola é a instituição formal que tem em si a responsabilidade de
oportunizar o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade,
muito embora, atualmente, a ela sejam atribuídas outras tantas funções”
(Grifo da autora), funções essas ressignificadas também pelos
estudantes.
O funcionamento do sistema educacional necessita estar voltado
para a efetiva transformação social. O ambiente escolar deve favorecer
ao pleno desenvolvimento humano independente das condições sociais,
culturais, raciais, religiosas, biológicas, ideológicas e tantas outras
esferas que formam o todo social. Os estudantes são compostos por
pessoas diferentes, que formam um todo heterogêneo. É na escola que
a manifestação da diferença se torna palpável.
Quando menciono o “diferente”, estou tratando de instituições
com características inclusivas. Inclusão não apenas no sentido da escola
ter algumas adaptações para receber pessoas com deficiência, mas que
este seja o lugar onde o (a) estudante possa se constituir enquanto
sujeito em sua plenitude, como no caso dos surdos. Dorziat (2009, p.
74), nos convida a pensar que “no processo de subjetivação dos surdos,
o papel da escola é relevante, pois é uma das principais unidades
representativas da estrutura social maior”.
De acordo com a política de inclusão, através da lei de n°
13.146/2015, em seu capítulo IV, art. 28, incube ao poder público o
“aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem
as barreiras e promovam a inclusão plena” (Brasil, 2015). A mesma lei
ainda garante em seu inciso IV a “oferta de educação bilíngue, em
Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em
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escolas inclusivas” (id.).
As escolas necessitaram se adequar para garantir a permanência
de estudantes com deficiência. A partir disso, nota-se que houve
algumas modificações estruturais e funcionais, como: rampas de acesso
para pessoas com dificuldade de locomoção, banheiros adaptados para
cadeirantes, sinalização nos corredores para cegos, equipe pedagógica
de atendimento educacional especializado e materiais didáticos para
pessoas com diferentes necessidades. Entretanto, para a possível
permanência de surdos em suas dependências, não necessitou de
grandes modificações.
Seguindo por essa linha de raciocínio, as mudanças estruturais
mais perceptíveis nas escolas estão em torno da inclusão de um (a)
profissional intérprete da Língua de Sinais Brasileira – Libras – e de
alguns materiais para desenvolvimento cognitivo, também em Libras.
A Libras, na escola e na sociedade, se torna como signo característico
de surdos enquanto comunidade linguisticamente cultural.
O reconhecimento do povo surdo, enquanto comunidade
cultura, foi legitimado pelo Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que também regulamentou a Lei da Libras. O 2° Art. do decreto
afirma que a pessoa surda “[...] compreende e interage com o mundo
por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”.
O status da Libras como língua materna de surdos mudou
consideravelmente a forma como os esses estudantes são representados
nos discursos educacionais. De “portadores de deficiência” que é um
termo equivocado, pois conota a imagem de alguém que porta consigo
algo/alguma coisa e que, portanto, pode a qualquer momento
abandonar, para estudantes surdos que apresentam uma condição de
aprendizagem diferente.
As necessidades educacionais passaram a se concentrar
principalmente pelo fator linguístico. Para isso, houve a urgência de
haver uma profissional intérprete Libras-Língua Portuguesa que
estivesse presente em sala de aula para interpretar a fala do professor.
Mesmo depois de assegurado constitucionalmente, os surdos só foram
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respaldados pelo intérprete de Libras depois da aprovação do Projeto de
Lei 1690/15, que:
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar
o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos
surdos.

Precisamos entender que apenas a interpretação da fala do
professor para a língua de sinais não garante a eficácia do ensino.
Apesar de sabermos das diferentes realidades nas escolas públicas
brasileiras e entender que nem sempre haverá um (a) intérprete em sala
de aula, o professor necessita se apoderar das capacidades surdos
apresentam para, então, empoderá-los (las). O desenvolvimento das
capacidades de apreensão visual de surdos é inato. A percepção visual
nessas pessoas é parte significativa no processo de seu
desenvolvimento.
A condição biológica de pessoas com surdez, congênito ou
adquiridas, possibilita uma ampliação da percepção visual. Auxiliado
pelas condições culturais, as quais podem ser em círculos ouvintistas
ou surdos, o sujeito é potencializado pela condição apreensiva das
complexidades espaciais. Os objetos, o fluxo contínuo, as
espacialidades, territorialidades, os elementos naturais e outros tantos
conteúdos geográficos recebem maior sensibilidade visual pelas
pessoas surdas.
As coisas estão postas e visíveis no espaço, porém cada um
confere a devida atenção de acordo com as suas individualidades (leiase subjetividades), aplicadas no ato do olhar. Esse “olhar geográfico”,
consiste em notar determinadas relações que se dão no espaço, mas
dentro do campo visual do indivíduo. O “olhar geográfico” (CASTRO;
GOMES; CORRÊA, 2016), ou o “olhar espacial” (CALLAI, 2000),
evoca a ideia de utilizar os estudos produzidos pela geografia para
analisar um determinado espaço através do campo visual do indivíduo.
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Sendo assim, não podemos dissociar o conceito prático de
vivência e pensamento, ao passo que isso vai depender das emoções
contidas no mundo das ideias, mas não fictício, de cada pessoa. E, nesse
sentido, o mundo percebido através das experiências sensitivas do
nosso corpo proporciona diversas emoções. Tuan (2013) demonstra que
a realidade é construída de diferentes maneiras através da experiência.
Possuímos a capacidade de experienciar o espaço pelos sentidos
como a visão, a audição, o paladar e o tato. Porém, como este trabalho
é direcionado para pessoas surdas, precisamos deixar em suspenso o
sentido da audição.
Até porque, de acordo com Tuan (2013, p. 22):
O paladar, o olfato, a sensibilidade da pele e a audição não podem
individualmente (nem sequer talvez juntos) tornar-nos cientes de
um mundo exterior habitado por objetos. No entanto, em
combinação com as faculdades “espacializantes” da visão e do tato,
esses sentidos essencialmente não distanciadores enriquecem muito
a nossa apreensão do caráter espacial e geométrico do mundo.
(Grifos Nosso)

Sabendo disso, é interessante intuir que as pessoas surdas
desenvolvem capacidades de apreender as relações que se dão em seu
espaço visual. Sacks (2010, p. 57) afirma que:
Podemos entender por que o usuário da língua de sinais torna-se
uma espécie de “perito” visual de várias maneiras, em determinadas
tarefas não linguísticas assim como nas linguísticas — porque ele
pode desenvolver não apenas a linguagem visual mas também uma
especial sensibilidade e inteligência visual.

Todas essas questões precisam ser levadas em consideração pelo
professor de Geografia para que o objetivo do ensino dessa ciência não
se torne apensa um discurso mnemônico e descontextualizado da
realidade. Muitos estudos referentes ao ensino de Geografia evocam a
ideia de que o ensino deveria servir como base reflexiva para que os
estudantes desenvolvam a capacidade crítica de analisar o espaço. No
entanto, as ações educativas giram em torno da capacidade auditiva,
através da oralidade, o qual coloca os estudantes em uma mesma forma.
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E quando intentamos uma padronização dentro da diferença, alguns
aspectos da vida cotidiana podem não ser levados em consideração no
processo de ensino e aprendizagem.
Callai (2013) atenta para a vivência cotidiana que os (as)
estudantes trazem de seus lugares para dentro da escola. Nessa linha de
pensamento, Cavalcanti (2013) demonstra que estudantes possuem
representações dos conceitos geográficos que fazem parte de suas vidas
cotidianas. Entretanto, Callai (2000) explica que no processo de
aprendizagem, os estudantes precisam ser mais participativos e não
ficar ouvindo simplesmente.
Apesar de saber que surdos formam um grupo minoritário nas
escolas inclusivas, há a necessidade de pensar o ensino de Geografia
para a verdadeira adversidade. Além de ter que se levar em
consideração o fator biológico, o qual vai possibilitar outras formas de
pensar o ensino de Geografia, ainda há a questão de que o professor
pode não dispor de intérprete. Podemos pontuar outras questões sobre
o (a) estudante surdo (a), como: não ser fluente em Libras/português;
não fazer parte da comunidade surda, daí não se reconhece enquanto
surdo; não aceitar a presença de intérprete; a falta de apoio familiar para
a relação entre pares, entre outras questões.
Embora isso aconteça, o fato é que existem estudantes surdos
em sala de aula, onde o (a) professor (a) necessita se atentar para que o
ensino de Geografia tenha o maior alcance possível entre surdos.
Especificamente nesse trabalho, apresento o caso de uma professora de
Ensino de Jovens e Adultos (EJA) que leciona para uma (01) estudante
surda.
Francisca é professora de geografia no turno noturno do CEJA
– Senador Guerra – na modalidade EJA. Em uma das turmas da
Francisca, existe uma estudante surda que frequenta as aulas. A escola
não dispõe de intérprete de Libras, apesar de requerer ao Estado a
contratação dessa profissional. A relação entre professora ouvinte –
estudante surda se desenvolve ao nível da leitura labial; utilização de
sinais caseiros, realizada por Francisca; e interpretação de sinais
caseiros por parte dos demais estudantes.
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Uma das primeiras perguntas do questionário é acerca de como
a professora denomina a estudante com surdez, sendo possível a
marcação de uma ou mais alternativas que foram disponibilizadas,
dentre as quais: surdo-mudo, surdo, mudo, deficiente auditivo, portador
de deficiência, deficiente e outros. A professora considera a estudante
como “Deficiente Auditiva”.
Essa é uma questão muito comum, não apenas entre professores,
mas em nossa sociedade que trata a questão da surdez ainda como
patologia, o que leva em conta apenas o aspecto biológico. A forma
como o povo surdo é significado ainda leva em consideração a
perspectiva biológica patologizante, impressa em um discurso de
medicalização e normalização (GESSER, 2009).
O professor de Geografia precisa estar atento a essas
terminologias e como esses discursos causam efeito na aprendizagem
desses estudantes. Assim nos diz Dorziat (2009, p. 30), “no caso dos
surdos, sua surdez se torna o signo não erradicável da diferença
negativa nos discursos, porquanto o estereótipo impede a circulação e a
articulação de outros significados”. Esses outros significados podem ser
na forma de como despertamos no estudante surdo o desejo de conhecer
sua história, a constituição de um povo com cultura própria.
A Profa. Francisca, por ter convivido com um estudante surdo
durante o período que lecionou no Ensino Fundamental e por ter
cursado o Componente Curricular de Libras, apresenta um pouco mais
de discernimento no que se refere à etimologia da expressão, embora
não sendo o termo mais adequado. Também foi perguntado se a
professora buscava se inteirar da literatura surda para entender um
pouco da vivência da estudante, a qual respondeu negativamente para o
questionamento.
Talvez se os professores buscassem informações sobre a
literatura surda seria mais fácil entender as diferentes capacidades de
aprendizagem que essas pessoas desenvolvem. Além disso, ajudaria a
despertar no estudante surdo a vontade de aprender e ensinar. Callai
(2000) nos diz que a aprendizagem do aluno é um processo que supõe
também uma relação de diálogo.
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Nessa condição, o professor se torna o agente mediador do
diálogo, embora que o estudante também seja sujeito ativo. Supõe-se
que o diálogo é realizado em torno de um determinado tema/conteúdo
escolhido para a aula, embora que a sala de aula é lugar de socialização
de outros assuntos que não fazem relação com os conteúdos. Mas essas
conversas “aleatórias”, também são informações da vida social dos
estudantes. Sacks (2010) nos alerta que os “burburinhos” nos espaços
de aprendizagens são também troca de informações, e disso o surdo
também está privado.
Na entrevista, perguntei como a professora utiliza os conteúdos
para ajudar no desenvolvimento de um “olhar geográfico” na estudante
surda. A Professora Francisca indica que utiliza o conteúdo “[...] pelo
viés problema-solução. Então, eu teria que apresentar o problema e em
seguida indicar, ou fazer com que ele (o surdo), pense em uma possível
solução” (Grifo Nosso). O discurso apresentado pela participante nos
permite entender que ela busca desenvolver na surda uma forma de
reflexão acerca dos temas apresentados nas aulas.
Entretanto, existe uma contradição entre o discurso e a prática.
Na aula observada, notei que existe uma limitação de diálogo pelo fato
do desconhecimento da Libras por parte da professora. Porém, isso é
amenizado quando as atividades são elaboradas com excesso de
imagens que fazem relação com o tema da aula.
Muitas vezes os conteúdos já estão escolhidos. Geralmente, o
livro didático é o que direciona os temas que serão trabalhados em sala
de aula. Mas os conteúdos da Geografia são vastos e, com o passar dos
dias, aparecem mais estudos e novos conteúdos. Isso também é um
desafio para o professor. Ademais, participamos de uma cultura
majoritariamente ouvinte, o que torna mais difícil para o professor fazer
com que os surdos compreendam o conteúdo.
Quando pensamos no ensino de surdos, logo personificamos a
imagem do intérprete de Libras como a figura central desse processo.
Mas os intérpretes não são professores de Geografia; esses profissionais
têm a função de interpretar a fala do professor, ou de qualquer sujeito
que esteja presente em sala de aula e interpretar através da Libras. Nesse
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sentido, o professor precisa saber quais são as condições de
aprendizagens de surdos. Francisca, apesar de não dispor de intérprete,
entende que os surdos conseguem apreender os conteúdos através de
imagens, fotos, vídeos e outros artefatos visuais. A professora indica
também que está sempre falando de forma pela qual a estudante consiga
ler os seus lábios.
Os sujeitos surdos participam de uma comunidade de pessoas
que mantêm as relações com as pessoas e com o mundo principalmente
pelo canal visual. O “estar sendo” surdo não é apenas ser destituído de
audição que, por sua vez, pode apreender os sons através da visão. Os
sons podem ser físicos também: no balançar do galho de uma árvore,
no estourar de uma bomba, na forma como os sons são convertidos em
ondas vibratórias proporcionadas pelas propriedades físicas da madeira,
nos movimentos circulares do subwoofer da caixa de som.
Mas as pessoas surdas desenvolvem uma capacidade visual mais
aguçada do que as pessoas ouvintes; conseguem prestar a atenção em
cada detalhe dos espaços observados, dos objetos que estão em seu
redor. Essas pessoas desenvolvem essa capacidade porque a própria
língua deles é visual-espacial. Cada sinal realizado apresenta uma
configuração de mão diferente, com movimentos diferentes, localizado
em um determinado lugar do corpo/espaço e a expressão facial que dá
sentido à palavra.
Nessa direção, as pessoas surdas desenvolvem essa habilidade
de manter a sua atenção para todos esses fatores que compõem a
comunicação em Libras. Isso desenvolve uma capacidade visual que as
pessoas ouvintes não têm. Sacks (2010, p. 50) afirma que:
Assim, desenvolve-se nos usuários da língua de sinais um modo
novo e extraordinariamente refinado de representar o espaço; um
novo tipo de espaço, um espaço formal, que não tem análogo entre
nós, que não sabemos usar essa língua. Isso reflete um
desenvolvimento neurológico totalmente inusitado.

Se o professor se atentar para esses fatores, as aulas de
Geografia podem ser mais proveitosas para essas pessoas. E foi isso que
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a professora participante da pesquisa respondeu: a utilização de
imagens, mapas, vídeos e ilustrações. Quando utiliza vídeos, fazem o
uso de legendas. “A geografia é uma ciência que trabalha diferentes
tipos de paisagens, por isso a utilização de imagens nas aulas torna-se
uma ferramenta riquíssima nos processos de ensino- aprendizagem”
(ANDRADE, 2013, p. 39).
Para isso, Francisca afirmou que se atentou para a utilização de
imagens, como ferramenta didática para o ensino de Geografia, na
oportunidade em que teve de conviver com um estudante surdo durante
o período em que lecionou no ensino fundamental. De acordo com a
professora, esse estudante ensinou-lhe que seria mais fácil aprender o
conteúdo se ela utilizasse imagens. Inclusive, criou um laço afetivo de
confiança, o qual proporcionou o “despertar” para o ensino através das
imagens e o interesse do surdo pela leitura escrita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Geografia é uma ciência que apresenta uma essência da
visualidade. Associada com a potencialidade de apreensão visual de
surdos, pode haver diversas possibilidades de se produzir estudos e
materiais para o ensino dessa ciência. Inversamente, isso também
ajudaria ao estudante surdo em se reconhecer enquanto sujeito
participante de uma cultura espaço-visual pelas lentes da Geografia, ou
seja, um olhar geográfico.
A instituição contribui para a educação de jovens e adultos que
não conseguiram finalizar o ensino básico nas idades de referência.
Também atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e
marginalizadas no sistema social. Por não ser frequente a busca de
surdos jovens e adultos para a finalização do ensino fundamental e
médio, a escola não dispõe de intérprete de Libras. Também não
existem atividades extracurriculares direcionadas à estudante.
O ensino de Geografia para surda está limitado pela capacidade
que a surda apresenta na realização da leitura labial, vocalização de
algumas palavras que se torna inteligíveis para a Francisca, na
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utilização de imagens e através de leituras simples. A surda apresenta
facilidade na comunicação com os seus colegas, na leitura dos textos
expositivos argumentativos e explicativos. As imagens, vídeos e slides
também são importantes aliados quanto à contextualização dos temas
abordados em sala de aula.
Infelizmente ainda somos dependentes de um sistema de ensino
o qual impossibilita o desenvolvimento de ações que podem ser
profícuas para a aprendizagem de surdos. O ensino de Geografia
poderia incorporar elementos históricos que delinearam o
fortalecimento e a fragmentação das lutas surdas. Há uma
espacialização do povo surdo, datado e documentado no Brasil e no
mundo. O movimento de educação dessas pessoas também está
inteiramente atrelado à localização espacial, ao contexto históricosocial e a lugares significados pelos conflitos culturais como o Rio de
Janeiro 1 , França 2 , Martha’s Veynard 3 , Alemanha 4 e tanto outros
lugares.
Sabendo que a Geografia possui mérito na produção de mapas e
cartas geográficas, isso seria mais uma ferramenta a ser explorada pelos
docentes. Sabemos que mapas carregam grandes quantidades de
informações e que existem diferentes tipos de mapas, tanto para
conteúdos físicos-naturais como de ordem social. Essas representações
poderiam ser exploradas levando em consideração a bagagem de
conhecimento que surdos trazem de seus lugares de vivência.
Os estudantes seriam educados tendo por base um ideal
humanizador, no qual todos que fazem parte dessa grande máquina de
produzir pessoas para um sistema meritocrata, que é a escola, estariam
mantendo relações de afeto e de cooperação. Os estudantes que não
1

Cidade onde foi implantada a primeira escola para surdos, atual Instituto Nacional
de Educação de Surdos – Ines.
2
País onde nasceu educadores que desenvolveram e aplicaram sinais para o ensino de
surdos.
3
Ilha localizada na costa de Massachusetts/EUA, onde houve altos índices de surdez,
possibilitando utilização e disseminação da língua de sinais pelos aborígenes.
4
País que difundiu o Método Oral Puro no mundo, ocasionando a proibição da
comunicação de surdos através de sinais.
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entendem como funciona as percepções de surdos passariam a conviver
cotidianamente com as diferenças, o que é a realidade escolar. Com
isso, seria possível desenvolver sentimentos de empatia,
companheirismo, mediação intercultural, cidadania, organização das
relações de aprendizagem, espírito de autonomia, experiência de
emoções e produção de artefatos para o ensino.
Enquanto a sala de aula é mais um lugar onde estudantes estão
sentados em suas carteiras, ouvindo e anotando o mestre falar, a escola
está rodeada de muros que transformam aquele ambiente em uma esfera
diferente do mundo “lá fora”. Não estou defendendo a ideia de escolas
sem muros. É preciso que a escola ajude os estudantes a desenvolverem
o sentimento de pertencimento àquele lugar e que os muros permitam
que surdos se sintam mais livres para extrapolar sua criatividade. Nesse
sentido, isso também contribui para o desenvolvimento do olhar
geográfico dessas pessoas.
Nesse sentido, o ensino de Geografia necessita ajudar ao surdo
a se reconhecer enquanto sujeito parte de uma cultura visuoespacial. Se
é visual, é também percepções e sentimentos proporcionados pelo
espaço. O espaço estudado pela Geografia, espaço modificado,
humanizado, ordenado, representado, organizado, de estruturas físicas
e fatores naturais, é o lócus do despertar das diferentes sensações e
experimentos.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que recurso didático é tudo aquilo que um professor
pode utilizar na sala de aula que irá ajudar no processo de construção
do conhecimento, podendo ser a sua própria voz ou até mesmo mapas,
jogos, livros didáticos e entre vários outros. Contudo, é importante
frisar que “[...] em muitas realidades no país, o livro didático é o único
recurso disponível nas escolas” (COPPATI e CALLAI, 2018, p. 55),
provando que ele pode ser considerado um dos mais importantes
recursos didáticos que existe, justamente porque é mais acessível e é
um dos que está mais presente no dia a dia das escolas.
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O presente artigo, se propõe a fazer uma análise sobre a
abordagem da temática campo e cidade no livro didático Geografia do
Ensino Médio. Para tanto, selecionamos o livro Contextos e Redes da
Moderna, voltado para o 2º ano do ensino médio. Dessa forma,
investigamos como os conteúdos são apresentados no livro, e se eles
contemplam perspectivas mais atuais desses conceitos, contribuindo
para que os professores e alunos da educação básica trabalhem esses
conceitos sob perspectivas mais atuais, mostrando a interrelação entre
o campo e a cidade.
Segundo Copatti e Callai (2018), o uso dos livros didáticos se
mantém desde épocas passadas até os dias atuais e, isso é devido a sua
notória eficiência para o ensino tanto da geografia quanto das outras
disciplinas. Porém, segundo Santos e Fernandes (2016), sabe-se que nos
períodos antigos o livro era a única ferramenta utilizada pelo professor
para ministrar os conteúdos.
O livro didático, segundo Bittencourt (2004, p. 73), “[…] é
portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o domínio da leitura
escrita em todos os níveis de escolarização, serve para ampliar
informações, veiculando e divulgando, com uma linguagem mais
acessível, o saber científico.”
Entende-se também que o livro didático “Especificamente na
disciplina de Geografia, pode ser considerado um material
complementar importante ao trabalho docente por contribuir a partir de
ilustrações, mapas e propostas didáticas interessantes” (COPATTI e
CALLAI, 2018, p. 53).
Segundo Tavares e Cunha (2011, p. 3), os professores devem
“[…] de acordo com as suas experiências e reflexões, usar os conteúdos
de forma a proporcionar aos alunos um conhecimento melhor e
contextualizado”. Assim, entendemos que o professor deve utilizar o
material didático como apoio para suas aulas, evitando utilizá-lo como
instrumento único, já que os livros podem não abordar bem um tema ou
mostrá-lo de uma maneira incorreta e incoerente.
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METODOLOGIA
A metodologia adotada para a construção desse trabalho foi
primeiramente a de fazer a pesquisa bibliográfica. Inicialmente foram
pesquisados artigos e livros sobre a temática de livro didático de
geografia, depois disso foi feita uma seleção dos principais trabalhos
que iriam ser utilizados. Também foram pesquisados artigos
relacionados com o conteúdo de relação campo-cidade para que todos
pudessem ter um bom embasamento teórico sobre o tema, e também
para a construção do referencial teórico.
Ademais, também foi feita uma busca de livros didáticos de
geografia do ensino fundamental e médio, buscando principalmente
como era que a temática da relação campo-cidade estava inserida na
maioria dos livros, foram analisados mais de 30 livros e selecionado um
para ser feito as análises e críticas presentes no decorrer desse texto. Por
fim, pode-se citar que ocorreram algumas reuniões entre os autores no
Google Meet, com o intuito de discutir e planejar a execução do
trabalho.
Destarte, é necessário que ocorram análises sobre os livros
didáticos que estão inseridos cotidianamente na vida dos alunos e
professores, justamente porque eles são um recurso que está presente
na grande maioria das escolas e também por causa que muitos
professores fazem uso dele sem antes fazer uma análise crítica do
mesmo. Dessa forma, as análises irão contribuir para que tais livros não
sejam um empecilho na vida daqueles que fazem uso deles nas salas de
aula e também fora delas, já que muitos alunos só podem contar com o
livro didático para estudar em casa.
É nítido que a relação campo-cidade não é priorizada pela
maioria dos livros didáticos nacionais, durante a busca de bibliografia
para esse trabalho, foram analisados vários livros do ensino
fundamental e ensino médio, sendo que quase nenhum apresentou
conteúdo específico sobre essa relação, nenhum capítulo ou subtópico
sequer intitulado “A relação campo-cidade” ou com algum outro nome
parecido foi encontrado. É diante disso que o tema se torna de grande
- 270 -

importância para os estudos do livro didático de Geografia e também
para todos aqueles que trabalham e utilizam esse recurso didático.
O TEMA RELAÇÃO CAMPO E CIDADE PRESENTE NO
LIVRO DIDÁTICO
Sabe-se que o estudo da relação campo-cidade na disciplina de
Geografia deve ser relacionado diretamente à conjuntura econômica e
política da região estudada, o que requer um alto nível de complexidade
e abstração por parte dos alunos. Assim, entendemos que para a
compreensão deste tema, os livros didáticos de geografia que o abordem
devem tratá-lo de uma maneira didática e compreensível, o que
auxiliará o professor na tarefa de construir o conhecimento dos seus
alunos.
Quando falamos da relação campo-cidade, devemos ter em
mente várias temáticas, sendo uma delas a modernização do campo. Tal
temática é de cunho importante para a análise da sociedade urbana e
rural brasileira, e deveria ser abordada pelos livros didáticos ou ao
menos trabalhadas pelos professores de geografia, em sala de aula.
Segundo Susuki (2007, p. 6), para a modernização do campo e
da cidade devemos entender que ela “[…] está inserida no contexto da
valorização de um conhecimento tecnocientífico, provocada pela
ascensão do capitalismo industrial europeu, que vai se delineando nos
projetos pensados e implantados durante o século XIX no Brasil.”
Ainda se tratando da modernização do campo, também
podemos relacionar com o que diz Lordano e Joia (2020, p. 50): “[…]
a mobilidade cotidiana campo-cidade é abordada como uma categoria
própria de mobilidade espacial.” Onde o mesmo autor também afirma
que (2020, p. 53): “[...] as infraestruturas (energia, transporte,
comunicação, por exemplo) e os novos meios de produção e de
consumo levam o urbano ao campo, impactando o modo de vida de seus
moradores.” A partir disto podemos tratar de outros temas da geografia
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como o movimento pendular, criando assim uma discussão em sala de
aula que possa acolher as realidades experienciadas pelos alunos.
Ao tema da modernização do campo também é possível que o
profissional discente anexe as relações entre as oligarquias rurais e o
meio urbano, complementando ainda mais o tema da relação campo e
cidade. Como cita Corrêa (2006, p. 33): “[…] o tema rede urbana e
oligarquias rurais parece ser de extrema relevância para se compreender
a organização socioespacial brasileira.”
Segundo a BNCC (2018, p. 561), durante o ensino médio para a
disciplina de geografia, deve-se ter como uma das competências
essenciais:
Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos
e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos,
econômicos e culturais geradores de conflito e negociação,
desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que
envolvam o exercício arbitrário do poder.

Sabendo disso, as competências do livro didático de geografia
deveriam de alguma maneira contemplar esses temas citados para
melhor desenvolver a relação campo e cidade durante as aulas
ministradas. Portanto, deve-se sempre buscar a renovação desse tema
tão importante, já que este não se torna defasado com o tempo, ele
sempre se renova através de novos contextos sociais do país e, deve
continuar sendo trabalhado como conteúdo em sala de aula e nos livros
didáticos.
Análise crítica do tema relação Campo-cidade no livro didático
analisado
O livro didático escolhido, “Geografia: Contextos e redes” da
editora Moderna e publicado no ano de 2016 na cidade de São Paulo. O
livro é usado no segundo ano do ensino médio e foi elaborado por
Angela Corrêa da Silva, Nelson Bacic Olic e Ruy Lozano. Angela é
mestre em educação pela Universidade Pontifícia Universidade
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Católica de Campinas e é professora do ensino médio, cursinhos prévestibulares e do ensino superior; Nelson é bacharel e licenciado em
geografia pela Universidade de São Paulo e é professor do ensino
fundamental, médio e cursinhos pré-vestibulares; Ruy é bacharel e
licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e
professor do ensino médio.
O livro didático pesquisado, que pode ser visualizado na
imagem a seguir, contém em seu corpo de texto, gráficos, mapas e
figuras para a melhor compreensão dos assuntos expostos no mesmo.
Ele ainda é um bom auxiliar para aqueles alunos que estão estudando
para o Enem, pois nele contém exercícios e leituras específicas para este
exame tão importante para o ingresso no ensino superior.
O livro traz uma gama de conteúdos importantes para a
Geografia e faz exposição dos textos e atividades de forma organizada.
É dividido em nove capítulos, onde o primeiro deles vai ser “O espaço
geoeconômico industrial” que se divide em cinco subtemas mostrando
o assunto de forma clara e objetiva. O segundo capítulo vem com o
assunto de “Infraestrutura e logística no Brasil” com quatro subtemas e
leituras complementares, o terceiro capítulo vai ser “Economia e
indústria no Brasil” este vem com seis subtemas e possui o questionário
preparatório para o Enem que é denominado “Você no Enem”.
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Figura 1
Capa do livro didático analisado.

Fonte: Google Imagens, 2021.

Já o capítulo quatro é intitulado “O espaço agrário” e possui seis
subtemas e nele também contém uma leitura complementar, quinto
capítulo é “Agropecuária no Brasil” e tem seis subtemas. O assunto “A
dinâmica das populações” vai ser o sexto capítulo e esse é o assunto
mais longo do livro com oito subtemas, o capítulo sete traz o assunto
de “População brasileira” e tem cinco subtemas contando também com
leitura complementar, o próximo capítulo é o oitavo denominado “O
mundo urbano” e tem sete subtemas e o capítulo nove é “Brasil urbano”
com cinco subtemas. Todos os capítulos contam com atividades e
exames de seleção (Questões do Enem que abordam o assunto do
capítulo) para testar ainda mais o conhecimento adquirido com a leitura
e o estudo do mesmo.
Na busca de analisar a temática relação campo-cidade
trabalhada no livro didático voltado a alunos do 2° ano do Ensino
Médio, a presente pesquisa trouxe algumas reflexões importantes e que
serão discutidas a seguir. A priori, partindo de uma análise mais geral,
e da busca realizada de livros didáticos que trazem o tema relação
campo-cidade pôde-se observar que a quantidade de livros é de número
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reduzido, mostrando, a partir disso, que o tema não é prioridade no que
tange aos livros didáticos do Ensino Médio como um todo.
Em contraste com a pequena quantidade de livros que trazem a
temática, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta,
dentro das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a seguinte
competência para ser desenvolvida por alunos do 1° ao 3° ano do
Ensino Médio:
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos e classes sociais diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao
longo do tempo, em diferentes espaços e contextos (BNCC, 2018,
p. 563).

Dando a entender que as relações sociais devem ser
identificadas e analisadas em diferentes espaços e é justamente dentro
desses espaços que o urbano e o rural estão inseridos.
O livro escolhido para a análise intitulado como “Geografia
Contextos e Redes” apresenta, de forma isolada, temas do rural nos
capítulos “O espaço Agrário” e “Agropecuária no Brasil” e temas do
urbano nos capítulos “O mundo urbano” e o “Brasil urbano”, apesar da
importância desses temas, a relação campo-cidade acaba sendo
trabalhada sem um aprofundamento, apresentando-se apenas em alguns
trechos dos capítulos. Desse modo, mostrou-se relevante trazer alguns
desses trechos e analisar como eles foram trabalhados no sentido de
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
Já de início, no capítulo 4, cujo tema apresenta-se como “O
Espaço Agrário”, o subtópico, “Integração Entre Campo e Cidade” faz
menção no que concerne a integração entre o campo e a cidade devido
a modernização das atividades agrícolas, essa ideia é apresentada no
seguinte trecho:
Essas transformações geraram uma dependência gradativa entre o
campo e a cidade. Se as atividades agrícolas abastecem de alimentos
e de matérias-primas o espaço urbano, as atividades fabris da cidade,
por sua vez, oferecem para o campo insumos agrícolas, maquinários
e produtos industrializados (SILVA, OLIC, LOZANO, 2016, p. 97).
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Em outras palavras, os autores falam como a agropecuária se
modernizou com o tempo, adquirindo assim, novas formas de produção
que aumentaram cada vez mais a escala de alimentos produzidos e
novos tipos de produtos, tudo isso com vistas a atender as demandas da
economia mundial. Essa modernização criou uma integração cada vez
maior entre o campo e a cidade, tendo em vistas que o campo abastece
a cidade com seus produtos agrícolas e o urbano oferece ao campo
insumos agrícolas, máquinas e outros produtos para tal modernização.
A integração do campo com a cidade pela modernização das
atividades agrícolas é apresentada de forma clara nesse trecho,
oferecendo uma linguagem simples e o acompanhamento de uma
imagem ilustrativa que facilita a compreensão, contudo, o tópico
“Integração Entre Campo e Cidade” não promove o aprofundamento da
discussão campo-cidade, ao invés disso, dá ênfase às relações
econômicas que se estabeleceram pelas atividades agrícolas.
No capítulo 5 que tem como título “Agropecuária no Brasil”,
dentro do subtópico “A marcha do café”, os autores discutem como as
atividades da agricultura do café, por volta de 1850, foram essenciais
para a expansão do meio urbano brasileiro, onde afirmam:
O café foi responsável pelo surgimento de diversas cidades no Oeste
paulista. O centro desses núcleos era delimitado pela estação
ferroviária. Ao mesmo tempo, outros pequenos centros urbanos já
existentes tornaram-se cidades populosas e prósperas, funcionando
como pólos de áreas cafeeiras: Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú,
Araçatuba, entre outras (SILVA, OLIC, LOZANO, 2016, p.121).

Os autores seguem dizendo que:
[...] A cidade de São Paulo era o centro desses negócios; enquanto
as plantações avançavam pelo interior, a capital se expandia com a
criação de novos bairros: as chácaras dos Campos Elíseos, seguidas
pelas da avenida Paulista, foram loteadas e deram lugar às mansões
de fazendeiros e exportadores de café (SILVA, OLIC, LOZANO,
2016, p.121).

A cultura do café foi de extrema importância para a economia
brasileira, além disso, foi responsável por influenciar a expansão
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urbana, em especial, da cidade de São Paulo. Os dois trechos
apresentam de forma clara a relação campo-cidade, trazendo imagens
ilustrativas sobre esse período que ajudam a compreender a expansão
da produção do café no Brasil mudando a economia e o espaço,
contudo, é apresentado apenas como o urbano cresceu e se desenvolveu
a partir da expansão da produção do café, deixando de lado as relações
do campo nesse período.
Já no capítulo 8, intitulado como “O Mundo Urbano”, é
apresentado a interdependência que se criou entre o campo e a cidade
pelo processo de industrialização. No tópico “O Mundo Urbano Atual”,
essa ideia é trazida no seguinte trecho:
Com o processo de industrialização, o campo, geralmente
independente e autossuficiente, subordinou sua produção às
necessidades da economia industrial e urbana. Para o filósofo Henri
Lefebvre, estudioso do fenômeno urbano, essa mudança gerou a
dependência do campo em relação à cidade, constituindo o que o
autor denominou “tecido urbano” (SILVA, OLIC, LOZANO, 2016,
p.212).

De acordo com os autores, a industrialização foi um fator
importante para a relação entre o que se produzia no campo e a
necessidade da cidade. Assim, seguem reafirmando essa
interdependência no trecho:
Esse processo envolve a subordinação da produção agrícola a uma
economia mais ampla, cujo comando se localiza nas cidades. As
populações urbanas aumentam assim o mercado consumidor de
gêneros agrícolas e os agricultores especializam suas práticas,
produzindo em escala maior para atender esse mercado. Ao mesmo
tempo, as cidades tornam-se centros de produção de mercadorias
industriais a serem consumidas pelas populações urbanas e rurais.
Assim, podemos afirmar que há uma interdependência da cidade e
do campo que se intensifica cada vez mais (SILVA, OLIC,
LOZANO, 2016, p.126).

Com o processo de industrialização, atividades agrícolas que se
restringiam apenas ao meio rural começaram a se desenvolver no meio
urbano, de um lado, essas atividades começaram a se especializar e a
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aumentar a escala de produção, do outro, as cidades tornaram-se centros
de produção de mercadorias consumidas tanto no meio urbano quanto
no meio rural. O texto traz uma linguagem clara e objetiva, contudo,
assim como nos demais trechos apresentados, a relação campo-cidade
é trabalhada sem o devido aprofundamento, dando ênfase em como o
campo passou a depender das cidades, sem ressaltar as contribuições
dele nas cidades.
O capítulo 9, com o título “Brasil Urbano” traz no tópico
“Urbanização brasileira”, um tema relevante sobre a população urbana
e rural do Brasil, ao apresentar dados que mostram como a população
brasileira tem se tornado cada vez mais urbana devido ao processo de
industrialização e a busca por melhores condições de vida por parte dos
imigrantes que contribuem para esse percentual, essa informação é dada
no seguinte trecho:
Os resultados do censo de 2010 comprovaram que o Brasil está cada
vez mais urbano. Na primeira década do século XXI, a diminuição
do número de habitantes na área rural foi de 0,65% ao ano, o que
representa uma perda dessa área de aproximadamente 2 milhões de
indivíduos. As principais causas desse fato foram a industrialização
do país e a busca das pessoas por melhores condições de vida —
causas da acentuada migração do campo para a cidade, que vem
acontecendo principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970
(SILVA, OLIC, LOZANO, 2016, p.242).

Com base nesses percentuais, é necessário que o professor, além
das informações contidas neste tópico sobre a urbanização brasileira,
acrescente a observação de que nem toda população residente nas
cidades é uma população urbana, do mesmo modo, nem todo indivíduo
do campo é um indivíduo rural.
No processo de industrialização muitos imigrantes
influenciaram o crescimento populacional das cidades, contudo, as
relações entre campo-cidade mudaram e alguns indivíduos continuaram
suas atividades agrícolas no campo, “Ou seja, não é urbana a população
agrícola que só reside na cidade, pois tal população não vive as
dimensões da sociabilidade urbana” (SUSUKI, 2007, p.11).
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Assim como nos demais trechos, o tema relação campo-cidade
é pouco discutido, partindo apenas do processo de industrialização. Por
fim, o livro não apresenta um capítulo ou tópico que aprofunde a
discussão da relação campo-cidade, ao invés disso, os temas são
apresentados de forma separada. Além disso, em todos os capítulos
apresentados, é dado maior ênfase ao meio urbano em relação ao rural,
todas as transformações no rural são apresentadas na perspectiva do
desenvolvimento das cidades, deixando de lado como o campo e a
população do mesmo recebem essas transformações.
Apesar disso, por meio desses capítulos é possível que os
professores trabalhem a relação campo-cidade apresentando
características que diferenciam e que integram esses dois contextos, a
linguagem é bastante convergente com o público, as imagens,
indicações de materiais de apoio e exercícios mostram-se essenciais
para o aprendizado dos temas apresentados no livro, tornando-o mais
didático e explicativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise do livro didático de Geografia “Contextos e
Redes” da Editora Moderna, podemos dizer que a temática relação
campo cidade não é priorizada no livro didático de Geografia do 2º ano
do Ensino Médio, dificultando o entendimento do aluno sobre essa
temática, numa perspectiva mais atual.
Em parte, considerável dos capítulos, é nítida a preocupação de
abordar as discussões que falem sobre o desenvolvimento dos centros
urbanos e da agricultura mecanizada, levando o leitor a pensar que a
discussão campo-cidade se trata de algo meramente econômico,
fazendo com que esse assunto tão rico se torne algo extremamente
superficial. É desconsiderado o lado humano da situação, o campo não
é apenas um lugar de cultivo e de produção de insumos para as cidades,
nem tão pouco a cidade um local meramente consumidor. São locais
dinâmicos e que a todo momento se entrelaçam a partir de fatores
econômicos e sociais.
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O trabalho do professor se complica ao ponto de não usufruir
completamente do livro didático, principalmente tendo em vista a
realidade brasileira, onde em muitos casos o livro é a única fonte de
pesquisa para os alunos, situação essa que só piora em escolas que se
encontram em regiões periféricas e em áreas rurais. Cabe ao professor
analisar de forma crítica o livro que é utilizado dentro da disciplina de
Geografia, ficar atento a erros e falta de conteúdo.
Mesmo assim, podemos dizer que, no caso do livro “Contexto e
Redes”, mesmo não abordando diretamente o conteúdo campo-cidade,
é possível fazer relações com o tema, e a partir disso, tentar instigar os
alunos a se interessarem pela discussão do conteúdo, além de mostrar a
necessidade de se construir um pensamento crítico reflexivo.
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INTRODUÇÃO
Diante de um cenário social, político e cultural no qual
presenciamos em nosso cotidiano, onde diariamente são realizadas
ações nas cidades com um desdobramento transformador nos espaços
urbanos em lugares onde tem um alto índice de vulnerabilidade.
Crato localiza-se no sopé da Chapada do Araripe no extremosul do estado do Ceará e na Microrregião do Cariri. A pesquisa se insere
na comunidade do Gesso Crato/CE, faz parte desse quadro
transformador de espaço.
No Brasil existem espaços urbanos que estimulam ou produzem
lugares para uma produção coletiva e comunitária onde se realiza uma
série de projetos como intervenção a marginalidade aos adultos, jovens
e crianças que residem no local. É nesses espaços onde ocorrem uma
forma de ocupação com algumas atividades definidas para uma
transformação do lugar.
Com uma ideia de mostrar para a sociedade um projeto
mobilizador com ações socioeconômica e culturais. Comprova-se uma
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aproximação e interesse dos órgãos governamentais em apoiar os atuais
projetos da comunidade que termos de inclusão social que passa a ser
uma vitrine para incentivo e motivação.
A arte pode ser entendida como um engajamento do cotidiano
de maneira que o social e o cultural buscam reconstruir lugares dando
conhecimento, afeto, vivências e experiências, no lugar por meio das
diversas possibilidades proporcionadas num espaço permanente de
transformação e recriado conjuntamente com os moradores locais.
E com essas atitudes que as experiências urbanas dirigidas
passam a transformar os locais e os movimentos culturais e sociais,
desenvolvendo uma série de projetos para ocupar o local, assim,
mobiliza-se as pessoas e as organizações com um trabalho coletivo para
desenvolver projetos artísticos em consolidação com os movimentos
sociais.
Arte e política são maneiras de se recriar as “propriedades do
espaço” e os “possíveis do tempo”, as condições históricas a partir
das quais dividimos e percebemos o que é ruído e o que é palavra, o
que é visível e o que invisível, os que fazem parte da cena ou dela
estão excluídos. (RANCIÉRE, 2005, p.17).

A arte cria inúmeras situações e debate para o ensino na qual a
sua compreensão sobre a construção de uma sensibilidade para a
percepção dos acontecimentos no espaço geográfico.
Há um processo espacial urbano, onde a imaginação e a
criatividade em conjunto com a sensibilidade se associam na direção de
uma interpretação de um vasto mundo. Pois o seu habitante transborda
um leque de criações, invenções e acontecimentos que podem fazer uma
transformação nos espaços para as ações realizadas, começando com
inclusão social além das atividades artísticas, educacionais, culturais e
sociais de forma que tenha um direcionamento democrático aberto para
as diversas áreas.
Para que esse trabalho se torne coletivo é necessário que haja
um interesse em produzir trabalhos, e abrir mão de trabalhos autorais\
individuais\ter nome da criação da entidade criativa. É dessa forma que
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os trabalhos coletivos são realizados com a proposta de saber quem é
entidade, não de quem é o dono.
Esses trabalhos ampliam as experiências nos projetos
envolvidos nos espaços urbanos buscando produzir uma série de
relações com o contexto de criação no espaço entre os conflitos e
contradições existentes com a problematização do local. O coletivo
depende da ação que é realizada e se tem uma demanda nas questões,
entram diretamente em contato com as experiências com o público para
a produção de um trabalho coletivo.
Os trabalhos desenvolvidos nas comunidades têm o uso de
processos pedagógicos, práticas de ensino e aprendizagem e essas
articulações mostra uma análise de intervenções no sistema
sociocultural abordando um aprendizado e organização em que é
produzido.
A educação formal é exatamente um sistema educativo que vai
do ensino pré-escolar aos estudos universitários, com seus diferentes
níveis e variantes é hierarquizado pelo seu sistema educacional onde as
suas disciplinas são dotadas em cada momento de conceitos funcionais
a sua realidade dinâmica. Com uma metodologia educacional mais
usuais na instituição escolar tipo um mecanismo educacional
ministrado por entidades públicas ou privadas, é abordada como um
ensino de aprendizagem adquirida ao longo da vida dos cidadãos pela
leitura, interpretação e acontecimentos de forma isoladas.
Na educação formal desenvolve o “ensino e aprendizagem de
conteúdos historicamente sistematizados” preparando o indivíduo
para ativar em sociedade como cidadão ativo. A educação informal
objetiva-se em socializar e desenvolver hábitos e atitudes que
ocorrem de acordo com a cultura e os valores de cada grupo. A
educação não-formal proporciona o conhecimento sobre o mundo
que envolve suas relações sociais. (GOHN, 2006, p. 29).

A educação tem uma abrangência em demostrar ao universo da
relação educacional entre políticas, sociais, com a proposta de unir a
educação formal com a não-formal com objetivo de escola da liberdade
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e da criatividade. Dando uma possibilidade nas atividades ao
desenvolvimento humano.
Nos anos 1990, a educação não-formal passou a ter uma
mudança na economia, na sociedade, onde os processos de
aprendizagem em grupos ganham importância aos valores culturais.
Passa a se falar de uma cultura organizacional em geral onde a uma
aprendizagem de habilidades extra-escolares.
E com a necessidade de mudanças a educação não- formal, veio
uma nova visão ampliada para a educação fazendo uma inovação nos
cais já existentes. Onde um programa de educação seja voltado as
necessidades de uma comunidade. É onde se destaca o trabalho da
ONG’s (Organizações Não Governamentais) como agências que
possuem metodologias e programas de ação como estimuladoras do
trabalho voluntário e da revalorização das culturas locais, de forma a
resgatar o conhecimento entre as comunidades atendidas.
Essas atividades da educação não-formal realizadas nos
espaços: bairros, associações, igrejas e nas próprias escolas tem um
novo elemento estrutural que são a elaboração dos conteúdos explícitos
(claro) no processo de aprendizagem com a prática social e as
experiências das pessoas em trabalhos coletivos para os jovens, adultos
etc. A maior importância da educação não- formal está na possibilidade
de criação de novos conhecimentos, e criatividade onde os seus
cotidianos são as condições históricas e sociais para o tempo e lugar.
As suas metodologias utilizadas são codificadas a palavra e as falas
ecoam e são carregadas de emoções, pensamentos, desejos e pensar etc.
A educação escolar formal e a não-formal, pode se aproximar,
se afastar ou se manter equidistantes da democracia pois elas se
constituem na interdependência de três dimensões, o respeito aos
direitos fundamentais, representatividade social dos atos políticos e da
cidadania.
A escola deixou de ser o único lugar de preparação para a vida ativa,
porque a própria vida está se transformando em uma escola de
aprendizagem. Dessa realidade não podemos deduzir uma absorção
da segunda pela primeira, mas uma coexistência, porque ambas se
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necessitam. Da primeira, são imprescindíveis os fundamentos
básicos, de onde se devem integrar novos aprendizados, da segunda
recebemos experiências, informação e o estímulo para ir pondo em
dia continuamente os conhecimentos e suas aplicações nos âmbitos
tradicionalmente estabelecidos. (ROMANS, 2003, p.144).

O sistema educacional considera a política da educação
relacionadas a uma aprendizagem onde será configurado práticas no
cotidiano dentro e fora do sistema escolar. Onde a sociedade também
configura com esse sistema educacional interagindo em todos os
aspectos sociais políticos e econômicos.
A educação é global é social e acontece ao longo de toda a vida. Se
o objetivo da educação é capacitar para viver em sociedade e se
comunicar, é preciso admitir que, em algumas ocasiões, a escola
adota certa atitude de reserva frente aos conflitos e problemas
sociais dos alunos (PETRUS, 2003, p.60).

Com a globalização a educação ganha importância no espaço
e com isso torna-se uma grande atribuição para os discursos políticos e
sociais que chegam a ser um instrumento para exercer a democracia. A
educação é uma socialização de conhecimentos mais é também uma
contribuição de forma de pensar inovadora, critica e ter liberdade em
todos os níveis e segmentos.
Todo esse conhecimento do mundo atual qual vivem e sua
diversidade, através das diversas linguagens geográficas. Este
conhecimento seria o elo entre estudante e seu meio social, fundamental
para obtenção de noções de cidadania e manutenção da democracia
através da noção de como os lugares, as paisagens e os territórios se
constroem e a valorização deste processo como valorização de sua
própria história dentro da sociedade.
Deve-se deixar o aluno descobrir o mundo em que vive de
forma crítica, confrontando com a realidade e os conhecimentos
geográficos sistematizados, e para poder obter resultados é preciso que
o professor tenha um papel fundamental como sujeito mediador que der
viabilidade ao desenvolvimento intelectual dos estudantes, que possa
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ter uma proporção principalmente pela educação em espaços nãoformais, entre conceitos científicos e do cotidiano.
Aqui venho apresentar sobre um entendimento da comunidade
do Gesso no município do Crato, que fica geograficamente situada entre
os bairros São Miguel, Pinto Madeira, Santa Luzia e Centro e se
caracteriza como sendo um lugar permeado por características e de
vulnerabilidade e riscos.
A Comunidade abrigou por quase quatro décadas umas das
maiores zonas de prostituição da região Sul do Estado do Ceará (19501990). Esse foi um espaço cercado marcado pela ausência de políticas
públicas. A linha férrea serviu ao longo dos tempos como elemento
simbólico de segregação (isolamento) das pessoas.
A infraestrutura urbana apresenta problemas visíveis que vão
desde a ausência de delimitação de ruas, sistema de saneamento
debilitado, problemática de lixo, falta de pavimentação e pouca
luminosidade, esses elementos contribuem para o processo de
estigmatização (condenar) e vulnerabilidade social.
A partir de todos esses problemas as organizações não
governamentais passaram a mobilizar em torno da comunidade onde
hoje atuam mais de vinte organizações do poder público e da sociedade
civil, entre escolas, universidades, secretarias, ONG’s, coletivos,
agrupamentos esportivos e instituições de arte e cultura.
Com todas essas ações que se desenvolvem nesse local, nos
campos das artes, produção e difusão cultural, tornam-se manifestações
artísticas na qual busca interagir com a comunidade expressando o
pensamento coletivo. E todas essas atuações dão oportunidade de criar
atuações que vêm contribuindo condições para a construção de uma
nova narrativa de lugar, a partir de elementos positivos e de elevação
da autoestima comunitária.
O território é fundamentalmente em um espaço definido e
delimitado por relações de poder, a comunidade do Gesso hoje tem
outra concepção sobre território, no espaço foi projetado a partir de
trabalhos dessas instituições uma ligação afetiva com os grupos
sociais. E esses aspectos torna-se crucial na compreensão que
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domina a influência desse espaço com as seguintes questões
essencial produzida através das suas escolhas. “Ilustrações
concretas que devem funcionar como estímulos para que possamos
nos desvencilhar de vez da representação do território como uma
“coisa” – ou, conforme eu já disse em outro lugar, com um
“território- coisa” (SOUZA, 2009, p. 67).

Na realidade podemos descrever o território de diferentes
maneiras só precisamos permitir ter noção sobre lugares para termos a
nossa conceituação.
Esses projetos instalados no território constitui-se uma célula de
missão para resgatar e preservar a memória do cotidiano popular, mas
também para um processo de restruturação do seu próprio local onde
mora, onde possa ter uma nova perspectiva de urbanismo que seja
baseada na compreensão de integração de territórios do
desenvolvimento social e econômico.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesses espaços pode trazer uma
transformação não só para os moradores como também para a sociedade
que participam também da formação das vivências tendo uma
participação de jovens e adultos buscando o desenvolvimento para a
comunidade.
Figura 1
Pintura em gesso

Fonte: Andson Andrade

Figura 2
Oficina de desenhos

Fonte: Coletivo Camaradas
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Esses espaços da ideia de uma educação através do contato com
o mundo e sua diversidade que faz o estudante desenvolver uma
percepção a respeito da sociedade, suas dinâmicas e transformações,
permitindo um desenvolvimento completo como cidadão crítico, ético,
humano e solidário.
Figura 3
Oficina no dia das crianças

Figura 4
Poste e poesias na cidade do Crato-CE

Fonte: Coletivo Camaradas

E com as expressões sociocultural, político que produzido na
comunidade através das oficinas como as narrativas, poesias, pinturas
em gesso e com um leque de diversidades onde os moradores são os
sujeitos para as atividades.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Essa pesquisa os Saberes Não-Formais no Ensino de Geografia
na comunidade do Gesso Crato/Ce, busca trazer para a educação uma
abrangência em demostrar ao universo da relação educacional entre
políticas, sociais, com a proposta de unir a educação formal com a nãoformal com objetivo de escola da liberdade e da criatividade. Dando
uma possibilidade nas atividades ao desenvolvimento humano.
Através dos saberes e fazeres são realizadas oficinas aplicadas
na comunidade do Gesso/Crato, que tenta mostrar o conhecimento,
criatividade o cotidiano, as histórias vividas pelos moradores locais.
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Buscando descontruir o que a sociedade impõe para quem mora
na comunidade, e tentando tirar as crianças, jovens e adultos da
vulnerabilidade onde ocorre um alto índice. É com as oficinas
realizadas que se tem a transformação e conjuntamente com os
moradores locais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa enfatiza um conhecimento sobre as experiências e
valorização dos benefícios educacional, social e cultural adquiridos
dentro da comunidade, onde existe um leque de diversidades para os
jovens e adultos que mora ali, e nos bairros próximos. Dando
oportunidades a todos que querem abranger os seus conhecimentos.
Presenciamos diversas atividades socioambiental, cultural com ofertas
de minicursos, em busca de alternativas conjuntas.
Obter conhecimentos sobre o problema social faz pensar e
compreender os aspectos da sociedade, saber as vantagens e
desvantagens que se tem sobre o ambiente. Também conhecer as
experiências com a finalidade de visualizar o potencial e a qualidade de
vida por meio da convivência popular em questão no ambiente
pesquisado.
Após a escolha do tema foi feito uma pesquisa (secundária),
bibliográficas das obras literárias e artigos, onde foi a base para teórica,
oficinas educacionais e culturais, com a participação dos jovens da
Comunidade do Gesso Crato (CE) que foi de grande valia para a
realização desse trabalho. Onde tive a experiência de vivenciar toda a
realidade existente neste lugar.
Em linhas gerais, a pesquisa pretende aprofundar e abranger os
conhecimentos para o fortalecimento de ideias sobre comunidade. A
educação formal deverá ser uma socialização de diversos
conhecimentos, visando contribuir para com a formação de capacidades
para atuar e pensar de forma criativa, inovadora, com liberdade de
expressão. A escola deve ser o centro da vida social, e não um serviço
que fora dela, mas, com ela e para todos.
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INTRODUÇÃO
Com base nas atuais condições de trabalhos dos professores de
Geografia, o livro didático é considerado um instrumento quase que
indispensável as suas aulas, tornando-se uma ferramenta de ensino de
extrema
importância,
complementando
o
processo
de
ensino/aprendizagem. Pina (2009) afirma em sua obra que o livro
didático se mantém como o recurso instrumental mais presente em sala
de aula e de grande importância para o desenvolvimento do processo,
quando não a própria aula admitindo-o como informação. Para muitos
professores, os livros didáticos são as suas principais fontes de
informação e atualização de conhecimento, daí a importância desses
livros serem sempre atualizados com as questões científicas geográficas
que englobam a sociedade, porém os livros didáticos são limitados
quando a questão é o conhecimento abordado por ele, já que os
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conteúdos nele descritos vem em uma escala nacional, deixando de
focar em especificidades regionais ou locais, dificultando o processo de
ensino que distancia de certa forma o conteúdo abordado da realidade
do aluno. De modo geral, o livro didático é um dos recursos
responsáveis pelo processo ensino aprendizagem, onde na maioria das
situações é a única ferramenta de informação e recurso didático tanto
para os professores quanto para os alunos. Segundo o próprio MEC
(2011), o livro didático é um instrumento de grande valia, pois dá
embasamento para a realização do processo de ensino aprendizagem,
ao mesmo tempo que auxilia o trabalho do professor e no estudo do
aluno.
Nessa linha de pensamento, Pina (2009) afirma em sua obra que
o livro didático deveria ser configurado de modo que o professor
pudesse usá-lo como instrumento para auxiliá-lo na sua reflexão
geográfica como também de seus alunos. O livro didático ainda
continua sendo a metodologia mais importante e utilizada dentro do
cotidiano escolar e é, explica ainda que é um instrumento que está em
constante movimento onde muitos professores o transformam em seu
único meio de informação, utilizando-o como um fim, isto é, não
buscando outras fontes de informação. Com isso, deve ser salientado
que o uso do livro didático deveria servir como forma de apoio para os
professores desenvolver seus conhecimentos e dos alunos e não limitar
conhecimentos, já que muitos educadores entendem dessa forma e
acabam utilizando de forma errada esse instrumento, onde num mundo
globalizado para muitos deles o livro é a única fonte de informação.
Compreender a relação entre o homem e a natureza sempre foi
um dos maiores objetivos da Geografia ao mesmo tempo em que era
um dos maiores desafios, visto que tais fatores são discutidos também
nos estudos das dinâmicas populacionais de maneira que vai analisar as
transformações ocasionadas na população por conta dessa relação,
como um todo:
A importância dos estudos populacionais para Geografia reside na
necessidade em não “só conhecer o mundo”, mas as transformações
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ocasionadas pela relação homem e natureza. Entender esse
fenômeno sempre foi um dos maiores desafios da ciência
geográfica. Desse modo, a Geografia da População se inserida no
movimento da dialética, ela soma, agrega e não enfraquece o
desenvolvimento da Geografia (MORMUL, 2013, p. 251).

Segundo Morais e Assis (2015) os conteúdos populacionais
ainda “maqueiam” a realidade das condições de nossa sociedade,
quando são discutidos nas escolas com base nos livros didáticos, as
discursões sobre as diferentes culturas, as classes sociais, as
problemáticas atuais internalizadas de preconceitos, como os
indivíduos se comportam, os constantes fluxos migratórios, a
mesclagem de raças, mesclagem essa que não tem uma harmonia, onde
a grande presença de preconceitos por parte de alguns que há compõe,
principalmente quando se fala de cor, deslegitimando os mesmos, em
função de sua própria cor, gênero, sexualidade, entre outros que nos
tornam diferentes enquanto cidadãos, porém tais diferenças é para
serem pelo menos respeitadas, e assim construir uma sociedade de fato,
porém esses fatores que compõem a dinâmica populacional, quase
sempre são deixadas de lado por aulas meramente expositivas baseadas
simplesmente no livro didático, isso faz com que o alunado não se sinta
afeiçoado pelos conteúdos populacionais e assim não adquira um
conhecimento concreto.
Sem dúvidas a disciplina que precisa, de forma mais eficaz,
trazer problemáticas para dentro da sala de aula é a geografia,
problemáticas estas que vem a causar efeitos significativos para a
população, preconceitos, conflitos, diferenças sociais e culturais e até
mesmo políticas. Os alunos precisam ser cidadãos ativos na sociedade
e saber desta forma opinar os problemas que vivenciam, não se
contentando com o que lhes é colocado de forma superficial, é de
extrema importância que eles saibam a real situação de nossa
população, e isso deve ser relacionado com os conteúdos populacionais.
Com isso, o objetivo da presente pesquisa foi analisar como são
abordados os conteúdos relacionados à dinâmica populacional nos
livros didáticos do Município de Apodi/RN, a fim de entender as
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diferenças de cada coleção de livro didático, bem como suas
especificidades.
METODOLOGIA
Para chegar aos resultados dessa pesquisa, foram feitos os
seguintes métodos, a principio foi feito um levantamento bibliográfico
a respeito da importância do livro didático, como também a respeito da
importância do conteúdo em questão (Dinâmica Populacional), para a
compreensão geográfica e formação do indivíduo, posteriormente a
isso, foi aplicado um questionário de forma virtual, aos professores
envolvidos, virtual no sentido de que estamos em uma realidade
pandêmica no qual o distanciamento é fundamental para a segurança de
todos, então com isso, esse questionário foi aplicado, com a finalidade
de conhecer as metodologias utilizadas por cada professor para o ensino
da geografia, também saber da sua opinião a respeito da importância da
Dinâmica Populacional enquanto conteúdo a ser discutido nas aulas de
geografia, foi questionado também a respeito da formação do mesmo e
como também a quanto tempo é formado, e outros questionamentos a
respeito do ensino da geografia.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com o contato que foi feito com escolas e professores, através
dos questionários aplicados, é notável que uma das coleções de Livros
Didáticos de Geografia no Ensino Fundamental mais usadas no
Município de Apodi-RN é a Coleção Por Dentro da Geografia, que no
seu contexto é explícita a concepção da Geografia Crítica. É importante
destacar que os conteúdos relacionados a dinâmica populacional estão
presentes em todos os anos do Ensino Fundamental, mas, somente no
7º ano à uma discursão maior desses conteúdos, sendo que nos outros
anos são abordados de maneira mais superficial. O livro didático do 7º
ano possuí um capítulo completo com conteúdo relacionado a
população, que abrange 20 páginas, que abordar somente a população
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brasileira, e por esse motivo tem como título Dinâmica Populacional no
Brasil; apresenta 3 percursos com os seguintes temas: Brasil: um país
em transição; Os fluxos migratórios; Desigualdades sociais; O que é
bastante perceptível de maneira principal nos livros didáticos do 7º ano,
são as abordagens quantitativas.
Para iniciar o capítulo, o livro apresenta uma tabela que faz um
demonstrativo no decorrer dos anos, mostrando como a taxa de
natalidade foi se modificando com o passar dos anos, e como isso
influenciou a sociedade brasileira, já que a mesma em meados de 1970
tinha quase metade da população com uma faixa etária de 14 anos, e em
2018 esse número desceu para 18,6% segundo o IBGE, e mostra
também quais fatores influenciou tal transformação. De fato, é de
extrema pertinência fazer esse resgate histórico e comparar com a atual
realidade, pois instiga o aluno refletir sobre as mudanças que
ocorreram, e o porque a população cresceu ou diminuiu em determinado
ano, como faixas etárias mudaram e porcentagem dentro daquela
sociedade, e também as modificações ocorridas nas características da
população brasileira, e o mais importante nisso tudo, dinâmica do
crescimento populacional em si (AGUILLAR, 2011).
Já os conteúdos relacionados aos fluxos migratórios é abordado
de forma resumida, e se focam mais num contexto histórico, não
mostram os problemas relacionados as migrações, problemas estes que
envolvem sonhos fracassados que acabam virando frustrações, bastante
sofrimentos e até mesmo necessidades, tal conteúdo poderia ser mais
aproveitado e mais desenvolvido pelo o próprio autor no livro, mostrado
por exemplo questões atuais e não apenas fazer um simples resgate
histórico sobre essa parte do conteúdo.
Em relação a linguagem visual existente nos livros didáticos, a
mesma age diretamente no processo de ensino aprendizagem,
principalmente na relação professor-aluno, através de imagens, tabelas,
gráficos, etc., pois a imagens torna o processo mais fácil, tendo em vista
que o aluno consegue fazer uma relação dos conteúdos e entender de
fato aquilo que o professor está explicando em sala de aula
(CASTELLAR, 2010).
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No livro didático em questão aqui abordado, o capítulo 6 é rico
em imagens, gráficos, mapas, tabelas e etc., mostrando a atual situação
da população brasileira, seja ela boa ou ruim, e também nos processos
históricos, ou seja, imagens que exemplificam e mostram contexto do
conteúdo, e desta forma sempre tornam mais fáceis as explicações do
professor e também consequentemente a compreensão do aluno. A
linguagem verbal descrita no livro tem uma grande presença de palavras
julgadas desconhecidas pelos alunos, mais em contrapartida, as mesmas
são descritas nas laterais das páginas, demonstrando seu significado. De
maneira geral, é uma forma bastante interessante de ajudar o aluno a
entender melhor, além de enriquecer seu vocabulário, visto que a
maioria dos alunos não tem o hábito ou a curiosidade de procurar o
significado das palavras em dicionários (CASTELLAR, 2015)
O capitulo possuí páginas com curiosidades a respeito de
assuntos como o trabalho escravo e trabalho infantil, como também
sobre o sistema de cotas, é de grande importância trazer esses tipos de
conteúdo, que envolve os problemáticos vivenciados pela realidade
atual, para os alunos, pois é de grande importância que os mesmos
estejam cientes dos problemas que talvez possam vir a enfrentar durante
suas vidas, e também devem ter conhecimento que as desigualdades
sejam elas quais forem, são fatores conflitantes e extremamente
relacionados com a sociedade em si. Os conteúdos trazem questões que
leva o aluno a pensar, porém um fator negativo é a que os conteúdos
não são ligados um ao outro, pois a Geografia se ensina partindo de
relações, o próprio espaço é formado por relações, então é necessário
ligar os conteúdos para um aprendizado concreto.
As perguntas existentes no livro didático, deixam a desejar
quando falamos de desenvolvimento de senso crítico nos alunos, pois
na maioria das vezes o que a pergunta faz é com que o aluno escreva
uma parte do conteúdo como resposta, uma forma de “decorar”, quando
ao invés deveria fazer o aluno interpretar uma imagem, ou mapa, ou
algo do tipo, para a partir de sua reflexão com base no que foi discutido
e aprendido em aula o aluno respondesse a questão, e não simplesmente
escrever uma parte que já tem no livro:
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As perguntas existentes no livro didático, são dissertativas e
complexas. Perguntas estas que precisam da análise de mapas,
cartuns, tabelas, e que sugerem um maior empenho e esforço dos
alunos na interpretação (MORMUL, 2015).

De maneira geral, os conteúdos relacionados a dinâmica
populacional abordados no livro didático “Por Dentro da Geografia”
são contextualizados e apresentam conceitos que não fazem uma
ligação entre os temas, ou seja, a descrição dos temas em si é feita,
porém não há uma ligação entre os mesmos, desta forma o dificultando
o processo de ensino-aprendizagem. Já em relação a atuação dos
professores de geografia em sala de aula, foi feito um questionário e
aplicado com os professores de geografia da rede pública do município
de Apodi, a fim de coletar dados e saber mais sobre sua atuação
enquanto profissional da educação a utilização do livro didático em si.
De início os mesmos foram questionados a respeito do tempo de
atuação, onde a maioria atua a mais de 6 anos na área, como podemos
no gráfico abaixo:
Gráfico 01
Tempo de atuação profissional como professor

Há quanto tempo você atua
como professor?
9%

18%

27%

46%

Menos de 1 ano

Entre 2 a 5 anos

Entre 6 a 10 anos
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Mais de 10 anos

Embora também tenha professor que esteja no início de sua
carreira com apenas 1 ano em exercício, como também teve professor
que trabalha há mais de 35 anos na área, e a mesma se sente tão
realizada que trabalha mesmo podendo se aposentar:
Trabalho há 35 anos como professora de geografia, me sinto
realizada sim. Tanto que ainda não pedi aposentadoria, por opção,
por amar meu trabalho. (Professor B)

Foi questionado também em relação ao nível de formação do
professor, onde a maioria (63,6%) possuem graduação, enquanto o
restante relatou possuir especialização (36,4%).
Gráfico 02
Nível de Formação dos Professores Pesquisados

Posteriormente foi questionado aos professores se os mesmos
consideram que a Universidade os preparou adequadamente para
atuação em sala de aula, sendo que grande parte discorda disso:
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Gráfico 03
A Universidade preparou você de forma adequada para atuar
em sala de aula?

A maioria considera que de fato o preparo veio após a formação,
quando começou a exercer a função, e partir daí foi ganhado mais
habilidade no processo:
Não. A faculdade preparou mais a na teoria, e as vezes a teoria
destoa um pouco da realidade. A preparação veio com a prática ao
nos depararmos com situações em sala de aula com as quais a
faculdade não preparou (Professor A).

O questionamento seguinte foi em relação a qual metodologia
era utilizadas nas suas aulas, e todos responderam que o livro é a sua
principal ferramenta, alguns responderam que utilizavam apenas o
livro, o que é preocupante já que o professor não se limitar ao livro,
deve a partir dele buscar novas ferramentas pata assim associadas ao
livro tornar a aula mais proveitosa (MILLER, 2014). Já outros
professores, responderam que gosta de transcender o livro, usam o
mesmo mais não se limitam apenas a ele, até porque segundo os
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mesmos as aulas se tornam muito monótonas quando há apenas a
utilização do livro didático:
Uso o livro didático como base, porém não me limite a ele, e partir
daí trago instrumentos e materiais que aproximem o conteúdo da
realidade do aluno (Professor A);
Uso sim o Livro, porém associo à Metodologias ativas, visando a
participação do aluno (Professor E)

Outro fato importante que se pode notar através da análise das
respostas, é que os professores que trabalham há mais tempo falaram
que utilizam quase sempre apenas o livro didático, e aparentemente
estão bem acomodados com a situação, ao ponto de não parecem
preocupados em está utilizando novas ferramentas em suas aulas.
Uso Apenas o Livro didático e as atividades que o mesmo traz em
seu conteúdo (professor B).

Ainda na aplicação do questionário foi perguntado aos
professores, de acordo com a opinião deles, como o conteúdo
relacionado a dinâmica populacional é abordado pelo livro, a maioria
respondeu que o livro aborda de maneira superficial os conceitos
relacionados ao conteúdo, embora seja bastante focado no contexto
histórico, deixam a desejar quando falam da realidade atual do Brasil:
Apesar dos livros trazerem uma gama de conteúdos, de maneira
geral os mesmos não são muito desenvolvidos no próprio livro, e os
conteúdos relacionados à população em si não fica de fora, pois o
livro aborda essa temática de maneira superficial. (Professor C);
Geralmente o livro didático aborda conteúdos relacionados a essa
temática de forma superficial, cabendo a nós enquanto professores
nos momentos da explicação trazer outras ferramentas para O
aprofundamento dos conteúdos (Professor E);

Posteriormente, foi questionado a respeito de quando ele
enquanto professor explica o conteúdo sobre a dinâmica populacional,
ele costuma a própria cidade como exemplo, até mesmo porque torna o
processo mais fácil quando se usa exemplos da realidade do aluno para
uma compreensão melhor:
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Sim, sim. Procuro exemplificar com situações bem próximas para
que o aluno questione, entenda o problema e/ou uma situação
vivenciada por ele aponte as causas, consequências e apresente
possíveis soluções (professor A).
Sim. Busco sempre apresentar a dinâmica populacional do
município, seus fluxos com Mossoró, Natal, Fortaleza. E também
fluxos menores como Felipe Guerra, Caraubas (professor D).

Depois, foi questionado se a dinâmica populacional é um
conteúdo presentes nas aulas deles, enquanto professor de geografia, e
maioria respondeu que sim, julgando o mesmo, como um tema de
extrema importância para a compreensão do espaço geográfico e das
relações desenvolvidas pela sociedade:
Sim. Procuro sempre introduzir essa temática nas aulas, até porque
geralmente é conveniente em qualquer discussão nas disciplinas de
Geografia e também de História (Professor A).

Ao questionar os professores, sobre sua opinião em relação a
importância de discutir a dinâmica populacional e os temas
relacionados a esses conteúdos no 7º ano, muitos julgaram como de
extrema importância, pois é uma série onde tal conteúdo ganha mais
força e desta forma é abordado com mais frequência principalmente nos
livros didáticos:
Sim, pois ajuda os alunos a compreenderem melhor essa dinâmica
no qual ele faz parte, e faz ele vê com outros olhos a importância de
tal processo (Professor C).
É importante que os alunos do 7º ano sejam contemplados com os
assuntos relacionados à dinâmica populacional. Visto que nessa fase
o aluno já está desenvolvendo uma visão mais ampla de mundo, de
modo que já faz questionamentos bem curiosos com relação aos
temas em questão (Professor A).

E por último foi questionado aos mesmos, De que forma ele
costuma relacionar a dinâmica populacional à realidade do aluno, e se
ele considera isso importante, de modo geral todos usam as migrações
feitas por parte do povo nordeste para outras regiões do país em busca
de melhorias de vida por exemplo, onde também destacaram a
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importância de usar a própria região como exemplo para facilitar a
compreensão do conteúdo por parte do aluno:
Partindo de uma observação dos problemas ou fenômenos
populacionais existentes ao seu redor, seja no seu bairro ou na sua
cidade, fazendo uma relação a nível nacional e global. Mostrando
as diferentes dimensões em que isso ocorre (Professor E).
Sim, eu costumo trazer exemplos do nordeste, onde as pessoas
migram desta região para as regiões sul e sudeste em busca de
melhoria vida, e dentro disso explico de forma mais contextualizada
tal conteúdo (Professor B).
Procuro investigar o cotidiano do aluno sem me referir
especificamente a alguém, faço questionamentos individuais e/ou
para todos os presentes. E assim, vão surgindo exemplos que eles
vivenciam (Professor D).

Ou seja, professores demonstram-se preocupados em está
discutindo tal temática com os alunos, ainda mais, quando utilizam
exemplos ligados a realidade do aluno para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem, que por sinal é muito importante fazer com que
os alunos compreendam e internalizem esses conteúdos relacionados a
dinâmica populacional, ainda mais importante é fazer com que eles
entendam e vejam que fazem parte dessa dinâmica (CASTELLAR,
2015). De modo geral o livro didático, é um instrumento de apoio de
grande importância para a realização e eficácia do processo de ensino e
aprendizagem, pois ajuda os professores e seus alunos durante o
processo de formação. Por mais que não seja o único material de apoio
que pode se usar dentro da sala de aula, é o mais importante, e está
presente em todas as escolas e disciplinas, tendo em vista que o livro
didático é um auxílio, se faz necessário buscar outras fontes e não se
limitar apenas ao livro, diante disso Oliveira (2014) argumenta que:
Muitos professores utilizam o livro didático como seu fiel escudeiro
onde nele se apoiam para estar em condições duvidosas de poder
enfrentar uma sala de aula e a disciplina, tendo em vista que, chegou
a tal ponto que ele (o professor) não tem mais a capacidade de
inovar, dependendo única e exclusivamente do livro didático para
poder compreender e repassar o conteúdo para os alunos, e ainda
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utilizam este recurso didático de um modo completamente
equivocado sem procurar envolver o conteúdo programático com a
realidade do aluno, se prendendo a um método extremamente
teórico com uma leitura monótona e cansativa para ambos
(professores e alunos), e de difícil compreensão (OLIVEIRA,
2014).

Desta forma, é indiscutível que o livro didático é de suma
importância para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem, porém é preciso usá-lo de maneira oportuna, e não o
tornar um recurso único e limitar-se a isso, pois é de extrema
importância frisar enquanto professor que o aluno precisa desenvolver
uma consciência crítica e desta forma se tornar um aluno explorador,
sendo que o uso rotineiro do livro didático muitas vezes não
proporciona isso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise do livro didático em questão percebe-se que
de fato ainda os dados estatísticos ganham bastante destaque,
camuflando as diferentes realidades e deixando de lado as discussões,
os debates e relações dos conteúdos populacionais com todos os outros
conceitos geográficos. Um bom professor deve estar ciente que
principalmente no âmbito escolar, devem ser feitas metodologias
diferentes para que o processo de ensino aprendizagem de fato venha
ocorrer de maneira satisfatória, porém alguns professores ainda se
contentam em utilizar-se somente do livro didático e ainda o seguindo
de maneira pertinente.
Um dos principais papéis do professor de Geografia é,
questionar, problematizar, fazer contradições e desta forma
proporcionar aos alunos uma leitura crítica de mundo, fazendo os
mesmos desenvolver seu próprio pensamento crítico. No entanto, é
perceptível, que no livro didático analisado, à uma dificuldade
considerável em relacionar os conteúdos, ou seja, os temas relacionados
a dinâmica populacional são tratados de maneira separada de outros
temas da geografia, e também se maneira superficial, e quase sempre
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dando ênfase para dados quantitativos e históricos, sem focar muito no
atual cenário da sociedade.
Diante disso, além do livro didático, para uma construção de um
conhecimento satisfatório e eficaz, os conteúdos populacionais devem
ser estudados de acordo com a leitura de mundo de cada aluno fazendo
relação com sua realidade, para que dessa forma os conhecimentos de
senso comum dos discentes se tornem conhecimento bem construídos e
internalizados.
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INTRODUÇÃO
O processo de ensino aprendizagem apresenta uma rede
complexa de técnicas, informações e materiais que auxiliam na
execução de todo o processo. Não é à-toa que o livro didático hoje é um
dos materiais mais utilizados na aplicação do conteúdo. O conteúdo é
algo fundamental na construção do conhecimento, mas para atingir o
objetivo de ser transmitido ao seu destinatário final (aluno), ele precisa
ser moldado seguindo premissas socioespaciais (BEM, 2011).
BEM (2011) afirma que “O livro didático não é produto de um
conteúdo neutro e desvinculado da realidade, pois o conhecimento
enquanto tal é permeado por relações culturais, políticas e ideológicas.”
(BEM, 2011, p. 138).
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É importante notar que na visão do autor podem existir
abordagens de visões neutras no ensino, as quais apresentam
inconsistências ao serem praticadas na escola, pois não há plena
identificação de todo o conjunto discente. É o que também afirma
CHAUI (1997) que enxerga o conhecimento como uma coerência
ideológica sistematizada que produz “a identificação de todos os
sujeitos sociais como uma imagem particular universalizada, isto é, a
imagem da classe dominante” (CHAUI, 1997, p.3).
A partir dessa ideia, é necessário fazer uma análise crítica dos
livros didáticos fornecidos na rede básica de ensino, para ser verificado
se o conteúdo pedagógico inserido nesse material está atrelado a
realidade social e pedagógica de todo o corpo discente ao qual esse
material é destinado. Partindo dessas premissas, o presente trabalho
pretende fazer uma análise crítica do livro didático do 7° ano do ensino
fundamental Teláris Geografia da Editora Ática (2018), dos autores,
J.W. Vesentini e Vânia Vlach, buscando identificar se a obra em
questão apresenta pontos pertinentes à realidade do tema reforma
agrária.
METODOLOGIA
Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito
de pesquisas referente a análises de livros didáticos, como também
artigos que tratam do tema reforma agrária no contexto situacional do
Brasil. Com essa base bibliográfica construída, buscou-se fazer um
levantamento de livros didáticos de geografia, especificamente os
destinados ao 7º ano do ensino fundamental II, pois acreditamos que
aqui já é possível abordar essa temática com os alunos de forma
contextualizada, ou seja, não só explicar os conceitos, mas também
mostrar a realidade que ocorre hoje, não só no Brasil, como em outros
lugares do mundo. Após diversas comparações, foi definido que o livro
ao qual irá ser o centro dessa pesquisa será o “Teláris Geografia” da
Editora Ática, 2018, dos autores, J.W. Vesentini e Vânia Vlach, mais
especificamente o capítulo de número seis, "Meio rural", onde serão
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discutidos alguns tópicos do Meio Rural, principalmente os dois
essenciais que serão o centro da nossa análise, os tópicos “Estrutura e
Concentração Fundiária” e “Reforma Agrária”.
O capítulo seis do livro Teláris Geografia traz o tema da reforma
agrária sob uma visão superficial, inserida num contexto geral, a zona
rural e suas espacialidades. Ele começa trazendo uma discussão sobre
“O novo rural brasileiro” e depois segue com o tópico “Estrutura e
concentração fundiária”, sendo onde vai tratar especificamente do tema
reforma agrária. Depois segue para a temática dos “Produtos agrícolas”
e por fim encerra o capítulo falando sobre a “Pecuária”.
Figura 5
Livro Teláris Geografia.

Fonte:
https://www.edocente.com.br/pnld/2020/obra/telarisgeografia-7-ano-atica/
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
ANÁLISE DO TEMA REFORMA AGRÁRIA
É de extrema importância a compreensão da definição da
Reforma Agrária, segundo o Estatuto da Terra, a Lei N° 4.504, de 30
de novembro de 1964, que:
Considera a Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a
promover melhor a distribuição da terra, mediante modificações no
regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça
social e aumento da produtividade (BRASIL, 1964).

Compreende-se que a Reforma Agrária é uma temática ampla,
que abrange a história fundiária brasileira e deve-se conhecer como é
desenvolvida a distribuição de terras no Brasil, pois foi a partir dessa
distribuição desigual que surge a importância da Reforma Agrária no
País.
A desigualdade social e a concentração fundiária têm marcado a
sociedade brasileira e tem sua origem desde o período de
colonização portuguesa que instaurou o regime de sesmarias. [...]
nesse regime o agricultor tinha o direito de posse e o rei (ou o
Estado) mantinha o domínio das terras. No entanto, no período de
colonização apenas os brancos “puros de sangue” e católicos tinham
o direito à posse da terra, enquanto escravos, índios, judeus, mouros
etc. não tinham o mesmo direito (MIRALHA, 2006, p. 152).

Assim, a população pobre era excluída e acabavam indo parar
nas cidades em busca de melhores condições de vida, ou viravam mão
de obra barata para os grandes latifundiários, situação essa que se
agravou com a mecanização do campo, onde provocou movimentos em
massa de pessoas dos campos para as cidades. Nessa perspectiva
Miralha (2006) afirma:
Ao invés de promover uma reforma na estrutura fundiária brasileira
e instaurar no país uma modernidade econômica e principalmente
social, as elites brasileiras optaram em manter a desigual estrutura
fundiária, e realizar uma modernização tecnológica na grande
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propriedade através de escandalosos subsídios. (MIRALHA, 2006,
p.157).

Essa modernização tinha como objetivo atender o modelo de
desenvolvimento rural do Brasil, que visava à exportação em larga
escala de produtos agrícolas. Diante disso, Mattei (2012) ressalta:
[...], pode-se dizer que o conflito social agrário que persiste nas
áreas rurais do país está diretamente relacionado ao modelo de
desenvolvimento rural do Brasil, o qual promoveu a concentração
da terra e a exclusão social dos camponeses tradicionais. (MATTEI,
2012, p. 301).

Nessa mesma perspectiva, Costa et al. (2008) afirmam que: “O
Brasil não só foi como ainda é um dos países que possui uma das
maiores concentrações fundiárias do mundo e este deveria ser um dos
temas mais relevantes nos livros didáticos de geografia.” (COSTA et
al., 2008, p.3). Logo, é de extrema importância entender como ocorreu
a divisão das terras no decorrer da história no Brasil, pois foi a partir
dessa divisão desigual que se originou a concentração fundiária, ou seja,
grandes extensões de terras nas mãos de poucos. A Estrutura e a
Concentração fundiária abordadas no livro didático não retratam essa
história, isso faz com que os alunos não conheçam o real motivo dos
conflitos que ocorrem no campo.
Também deve-se que, os alunos conheçam os movimentos
sociais no campo, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra — MST que segundo Fernandes (2008):
[...], o MST vai disputar territórios com seu principal oponente: o
agronegócio. Essa disputa é uma das principais marcas da questão
agrária desde o passado até a atualidade e foi ampliada e
intensificada pela modernização e mundialização da produção
agrícola (FERNANDES, 2008, p.76).

Ainda sobre as lutas e os conflitos, temos Oliveira (2001) onde
o mesmo afirma que “A violência tem sido a principal característica da
luta pela terra no Brasil” (OLIVEIRA, 2001, p.191). Dessa forma,
vemos que a violência é estrutural no Brasil, ou seja, vem desde os
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tempos de colonização, onde os povos indígenas foram mortos pelos
colonizadores para conquistar as terras brasileiras. Por outro lado, “Se
a violência gera morte, gera também as formas de luta contra a morte”
(OLIVEIRA, 2001, p.194). E é a partir dessa repressão por parte dos
latifundiários que surgem os movimentos sociais de luta pela terra,
principalmente o MST. Assim, segundo Bergamasco (1997):
As denúncias contra os massacres de trabalhadores rurais, aliadas à
realização do III Congresso Nacional do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em 1995, que decide pelo
incremento das ocupações, faz emergir com muita ênfase o debate
sobre a reforma agrária no seio da sociedade brasileira
(BERGAMASCO, 1997, p. 37-38).

Isso mostra que a reforma agrária vai além da luta pela terra,
mas por direitos essenciais à vida no campo, que devido à expansão do
agronegócio estão ameaçados constantemente, pois o agronegócio
avança sobre essas terras com sua lógica de produtividade em larga
escala de monoculturas que necessitam de mais e mais terras e com isso
faz com que o pequeno agricultor acabe vendendo a sua propriedade
para os grandes latifundiários e se tornem mão – de – obra barata nos
grandes centros urbanos. Além disso, há negligência por parte do
Estado em não oferecer ao pequeno agricultor estrutura suficiente que
o incentive a continuar na sua terra, por exemplo, educação, saúde,
insumos agrícolas, etc. Nesse sentido, o MST luta para que os
agricultores obtenham suas terras e principalmente consigam
sobreviver nelas. Portanto, percebe-se a grande importância dos
movimentos camponeses, pois sem luta pela terra não há Reforma
Agrária.
ANÁLISE CRÍTICA DO TEMA REFORMA AGRÁRIA NO
LIVRO DIDÁTICO
O primeiro tópico, denominado “O novo rural brasileiro”,
primeiramente irá trazer uma breve explanação dos termos rural e
agrícola, já que existe uma preocupação por parte dos autores de que
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esses termos ainda tenham seus conceitos difusos por parte dos alunos.
E assim explicado objetivamente o funcionamento desses dois
conceitos no meio rural, é introduzido o conceito de agronegócio. É
importante destacar que no livro, o agronegócio é visto sob diferentes
formas em cada região do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo,
os autores explicam que o termo consiste na integração das atividades
primárias e o setor industrial. Já no Brasil, num sentido mais restrito, o
agronegócio refere-se às indústrias que têm por base um produto
agrícola. É importante frisar que graças ao agronegócio, hoje se tem
uma subordinação da classe produtora a classe industrial, pois essa
última é quem regula os preços de compra da produção primária.
Figura 2
Livro Teláris Geografia - Página 115 – O novo rural brasileiro

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Já na segunda parte do mesmo tópico, os autores vão trazer uma
abordagem quantitativa sobre a distribuição de terras rurais, mas sem
deixar de explicar como ocorre hoje a ocupação dessas terras,
destacando que hoje, boa parte das propriedades rurais, registradas
legalmente no Ministério da Agricultura, pertence ao agronegócio e que
essa mesma classe prioriza a exportação internacional da sua produção,
o que de certa forma equilibra a economia do país, porém traz impactos
negativos para o solo e o meio ambiente. Até aqui, é importante atribuir
mérito aos autores no que concerne suas preocupações de deixar claro
para os alunos que há legislações que preveem a conservação e uso
consciente do solo, como é o caso que encontramos na página 116, que
irá explicar a legislação que regula as propriedades rurais, onde nessas,
deve-se manter uma área de preservação permanente, como também
uma área de reserva legal. Porém, na nossa opinião, é necessário
contextualizar com a realidade que encontramos hoje no campo em
relação as altas taxas de desmatamento e a extração ilegal e desenfreada
de matéria-prima. Esse fato é corroborado pelos próprios autores a
partir da página 121, ao explicarem sobre as principais produções
agrícolas do Brasil, já que é explanado que nos últimos anos a produção
de soja, por exemplo, vem aumentando consideravelmente, o que
futuramente colocará o Brasil no patamar de maior produtor de Soja do
mundo. É lógico deduzir que, para que essa produção aumente, é
necessária uma maior quantidade de Terras cultivadas, o que gera
maiores taxas de desmatamento.

- 315 -

Figura 3
Livro Teláris Geografia - Página 116 – Ocupação da terra pela
agropecuária.

Fonte: Arquivo Pessoal.

Mais um ponto encontrado incompleto neste tópico está na
página 117, onde encontramos um destaque a agricultura familiar, que
segundo os autores são responsáveis por cerca de 70% da produção
alimentar consumida pelos brasileiros. Além disso, é mostrado alguns
programas governamentais de apoio à agricultura familiar, como o
CONAF, e também os órgãos responsáveis por auxiliar essa classe.
Assim como na análise feita anteriormente a respeito do agronegócio,
mais uma vez encontramos déficits de informações, já que no nosso
ponto de vista, está faltando novamente uma contextualização da
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realidade vivida hoje pela agricultura familiar, pois mais uma vez, é
possível encontrar problemas. Seria esse o caso do próprio CONAF,
onde os próprios agricultores familiares que desejam ter acesso às
linhas de crédito do programa encontram problemas como, a falta de
assistência técnica, restrições cadastrais e até mesmo falta de
financiamento devido aos cortes de verbas por parte do governo federal
(LIMA, MEDEIROS e SILVA, 2019).
Figura 4
Livro Teláris Geografia - Página 117.

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Seguindo adiante na página 119, começa o segundo tópico
“Estrutura e concentração fundiária” que irá falar sobre a concentração
de Terras. Nesse tópico será comparado a quantidade de imóveis rurais
desde 1975 até 2017, evidenciando que esse número de imóveis
diminuiu desde então, fato esse corroborado pela concentração de terras
rurais. Nessa parte analisamos que a didática proposta pelos autores é
razoavelmente boa, já que aqui eles contextualizam a situação da
concentração de Terras ao mostrar dados atualizados que evidenciam a
problemática do tema. E vão além, ao citar que “[...] um dos grandes
problemas agrários do Brasil é que a maior parte das terras ocupadas e
os melhores solos encontram-se nas mãos de poucos proprietários,
chamados de latifundiários” (VESSENTINI, VLACH, 2019, p. 119).
Já na página 120, encontra-se o subtópico destinado a falar sobre
reforma agrária. Aqui é explicado o que realmente significa esse termo,
na prática, e também feito uma comparação histórica com outros países.
Dessa forma, vemos que aqui os autores explicam o básico da
problemática desse tema no Brasil, ao comparar como se deu esse
processo nos Estados Unidos, como também deixam claro que no Brasil
as políticas criadas não são aplicadas na prática como deveriam. Nessa
mesma página é mostrado um mapa do Brasil com as principais
concentrações de assentamentos rurais que existem nesse país, porém
em nenhum momento, na parte textual, foi falado sobre os
assentamentos rurais, o que acreditamos ser de extrema importância
para o conhecimento do aluno.
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Figura 5
Livro Teláris Geografia - Página 119 – Estrutura e concentração
fundiária.

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Figura 6
Livro Teláris Geografia - Página 119 –Reforma agrária.

Fonte: Arquivo Pessoal.

A página 121 dará início ao terceiro tópico denominado
“Produtos agrícolas”. Nessa parte será exposto detalhadamente alguns
dos principais produtos agrícolas produzidos pelo agronegócio e
- 320 -

produtores familiares. Já na página 129 está o quarto e último tópico
denominado “Pecuária”. Nesses últimos dois tópicos não observamos a
necessidade de discorrer detalhadamente os assuntos abordados, já que
é geralmente feito uma análise quantitativa dos principais alimentos
produzidos, consumidos e na maior parte dos casos exportados do nosso
país. Nessa parte achamos importante destacar a quantidade absurda de
páginas utilizadas para falar sobre esses produtos, enquanto nos tópicos
mais relevantes, como é o caso da “Estrutura e concentração fundiária”
e “Reforma agrária” que só tem duas páginas para resumir um assunto
que envolve diversas perspectivas a serem debatidas em sala.
Dessa forma, percebe-se que, apesar dos autores cumprirem
com sua obrigação de explicar os conceitos e fazer uma
contextualização muito resumida sobre os temas aos quais destinamos
nossa análise, ainda faltou incluir diversos pontos que contribuem para
o debate e conscientização dos alunos acerca da nossa realidade, o que
poderia ser muito bem explicado, caso os dois últimos tópicos fossem
bem mais resumidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que se mostra fundamental no ensino de geografia,
podemos inferir que os conteúdos presentes no livro didático promovem
uma visão superficial, considerando o quão é importante a abordagem
sobre a reforma agrária, pois a produção familiar sempre esteve
presente no Brasil, desde sua formação e assim é essencial obter um
amplo conhecimento acerca desse conteúdo, porém não é dado o seu
devido valor.
Portanto, levanta-se o questionamento. Qual forma da geografia
agrária vem sendo ensinada em sala de aula? A análise se faz “mister”
no sentido de que os conteúdos são fundamentais no processo ensinoaprendizagem. Demonstrar a necessidade de uma revisão teórico
metodológica nos conteúdos de geografia agrária presentes nos livros
didáticos do Ensino Básico. Partimos assim do pressuposto que a crítica
é fundamental para o crescimento da ciência. Ao analisar o livro
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didático Teláris Geografia da Editora Ática, observamos que os
conteúdos de geografia agrária apresentam limites do exercício da
crítica na escola, impossibilitando um aprendizado coerente para com o
aluno. Encontramos uma geografia positivista onde se tem a priorização
da descrição matemática deixando de lado todos os movimentos sociais,
as constantes lutas de pequenos produtores para terem espaço de
produção, ou seja, se apropriarem do território. Lutas essas sendo
marcantes em nosso país, caracterizando o seu povo.
Portanto, o livro não discorre totalmente os conceitos e
conteúdos relacionados ao tema, dessa forma trata apenas conceitos
parciais. Com isto, devem os livros serem reavaliados de forma
esquematizada em que ocorra uma reformulação e possam expor os
assuntos bem conceituados, implementando todos os processos de
movimentação da sociedade e suas conquistas diante do tema proposto.
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INTRODUÇÃO
Este artigo pressupõe da necessidade de relatar algumas
experiências vividas, a partir de leituras da área, participações em
encontros e pronunciamento de educadores que almejam a
implementação da educação do campo no Estado do Ceará. A princípio
será discutido o histórico da luta ao acesso à educação do campo no
país, já que esta é uma dívida histórica para com os campesinos e,
somente no final do século XX, houve uma certa abertura política para
a sua conquista.
O campo, para o grande capital, sempre foi visto como espaço
de exploração agropecuária, ridicularizado enquanto lugar de atraso,
afirmando que “somente as primeiras letras o bastava para o
aprendizado dos camponeses”, com isso, os movimentos sociais do
campo, em meados dos anos 1980, analisaram em conjunto, a
necessidade de lutar, não somente pelo acesso à terra, por exemplo, já
que era a pauta principal daquele momento, mas de implementar uma
educação que saísse dos moldes do capitalismo, já que, para o campo,
sempre foi pensado como “puxadinho” da área urbana, ou seja, a
mesma educação que é pensada na cidade, os governantes pensavam
para a zona rural, descartando qualquer outro tipo de modelo
educacional.
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Em segundo lugar, assegurando-se no embasamento empírico,
será apresentado uma breve análise de práticas de caráter formativo,
entre os anos de 2017 ao início de 2020 - Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e o Encontro Estadual das
Escolas de Ensino Médio do Campo dos Assentamentos de Reforma
Agrária do Estado do Ceará. Por fim, serão elencandos alguns desafios
que são/serão enfrentados, que a atual conjuntura neoliberal coloca a
serem travados, deixando em risco diversas conquistas alcançadas em
décadas, em alusão à educação do campo.
METODOLOGIA
Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade
de analisar a educação do campo como forma eficaz de valorização do
campesinato 5 , através de uma análise na perspectiva educacional
voltada para as questões agrárias no Brasil, partindo de uma revisão
bibliográfica composta pelos principais autores da área. A finalidade é
traçar um trabalho que possa ser visto como exemplo teórico junto aos
estudos sobre educação do campo. Por isso, a pesquisa será baseada em
estudos de autores, como Paulo Freire, Aldiva Diniz, Roseli Caldart,
entre outros pensadores que elaboram trabalhos pertinentes ao assunto.
Como objeto empírico, foram selecionadas duas participações
em formações de cunho educacional no MST, tal qual, o Encontro
Estadual das Escolas de Ensino Médio do Campo dos Assentamentos
do Estado do Ceará e o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA). Eventos estes que despertaram o anseio em
debater e redigir sobre a educação do campo no Estado do Ceará,
principalmente
voltado
para
a
sua
institucionalização.
Partindo das ponderações apresentadas pelos autores discutidos no
artigo, o trabalho analisará o perfíl destes objetos empíricos,
compreendendo todas as articulações realizadas para a implementação
da educação do campo no Estado do Ceará, assim como, a importância

5 Conjunto dos camponeses, condição dos camponeses.
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que possuem para a consolidação do campesinato. O estudo terá caráter
essencialmente qualitativo, com ênfase na observação e no estudo
documental.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Educação do Campo no contexto Nacional
A educação passou a ser considerada política pública nacional
ainda no século XIX. O texto, datado de 1827, em seu artigo 1°,
afirmava que, “Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos,
haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias”. Na época,
as mulheres eram privadas do ambiente escolar, todavia, pós sanção da
lei, o gênero feminino passou a fazer parte do corpo discente. Segundo
Sales e Bezerra (2018):
A educação passou a ser um dever do Estado nacional ainda no
século XIX. A laicização do Estado implicou diversas
responsabilidades com a educação, saúde e assistência social que
antes eram assumidas por setores coadjuvantes com a igreja
católica, entre outros.6 (SALES E BEZERRA, 2018, p. 111).

A educação da época, alicerçava-se, principalmente, nos
interesses da elite branca, conservadora e urbana, deixando de lado
setores minoritários, que já pensavam em outro modelo educacional,
além do convencional.
Ainda na lei de 1827, no artigo 6°, é promulgado as matérias a
serem lecionadas em sala, que seriam: a matemática, gramática, história
do Brasil, além dos princípios cristãos, que deveriam ser instruídos no
processo de ensino/aprendizagem. Até o momento, pode-se perceber
que o ensino voltado para os povos do campo, eram totalmente
esquecidos, sendo deixado ao desleixo por um longo período histórico.
Vale ressaltar que, antecedendo a essa lei, a educação já era
pautada no Brasil, todavia de forma arbitrária, já que havia um grande
sentimento de exclusão partindo da elite para com as classes populares,
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que no caso, seriam os indígenas, os camponeses e os operários das
grandes e médias fabricas.
Na segunda metade do século XX, a educação brasileira passou
por grandes propostas de adequação estrutural na Lei de Diretrizes e
Bases Curriculares (LDB), a LDB, 4.024/1961, 5.692/1971 e a última,
9394/ 1996. Nesse período, surgem as teorias revolucionárias do
educador Paulo Freire, um mestre da educação brasileira que se tornou
destaque logo após ter alfabetizado cerca de 350 agricultores na zona
rural de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte. Paulo Freire,
como teórico construtivista 7 , pensava no aluno como o centro do
processo do ensino/aprendizagem, tendo o professor o papel de
mediador.
O período ditatorial de 1964 a 1985, possibilitou inúmeros
retrocessos à educação pensada por Freire – uma educação libertária,
direcionada para os trabalhadores e trabalhadoras, tanto da zona urbana
como rural, um modelo educativo de qualidade, público e gratuito –
sendo que, sua presença no país, tornou-se uma grande ameaça para os
militares, assim, exilou-se e passou a viver e propagar suas teorias
pedagógicas em outros países, como Chile e Guiné Bissau.
Durante os anos 1960, foram sancionados alguns projetos
governamentais que prometiam alcançar os trabalhadores e as
trabalhadoras na área da educação. No caso, a classe trabalhadora teria
a oportunidade de estudar, não pela manhã e nem pela tarde - já que,
normalmente, esse horário tornava-se corrido, pois tratava-se de horário
comercial - e sim, pela noite. Vale ressaltar que as áreas rurais não eram
contempladas, assim, a exclusão social dos camponeses só crescia. Veja
o que afirma Leite (1999):
A educação no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi
relegada a planos inferiores e teve por retaguarda ideologicamente
o elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado pelos
jesuítas e a interpretação política ideológica da oligarquia agrária,

7 tese epistemológica que defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação
de suas representações do objeto do conhecimento.
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conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece de
estudos. Isso é coisa de gente da cidade.” (LEITE, 1999, p. 14).

Na década de 1980, há um despertar no espaço agrário
brasileiro, isso porque, inicia-se um processo de luta em defesa dos
territórios, partindo de determinadas organizações políticas de
esquerda, entre elas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST).
A princípio, os movimentos sociais do campo, lutavam de forma
seletiva, pelo acesso e permanecia da terra, no entanto, com o passar
dos anos, ouve-se uma análise mais ampliada do que reivindicar para o
campo brasileiro, dessa forma, alguns setores progressistas iniciaram a
luta por uma educação no e do campo.
Os Movimentos sócias, expressivamente o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), demandaram do Estado
iniciativas do âmbito da oferta de educação pública e da formação
de profissionais para trabalhar nas escolas localizadas no campo.
Nos dias atuais, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação
tem organizado eventos de formação contínua de professores e
seminários objetivando a discussão/construção de políticas públicas
da educação do campo (MOLINA, 2014, p. 381).

A prática educativa do MST, tem raízes na educação popular e
no pensamento de Paulo Freire. Almejando de forma revolucionária
uma educação que respeite o sujeito do campo, como construtor do
próprio conhecimento, assim, o professor não seria o centro das
atenções, e sim o mediador do conhecimento para o aluno.
Com o resultado dessa luta, nas últimas décadas, o movimento
vem ganhando bastante espaço no cenário político, dessa forma, vem
realizado acordos e parcerias com órgãos públicos, na esfera Municipal,
Estadual e Federal, para que haja a construção de escolas do campo e
cursos de graduação e pós-graduação para professores do ensino básico.
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O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA)
A luta por uma educação do campo travada pelo MST, desde
uma ótica marxista, que percebe o mundo, mediante a um longo
processo de luta de classes, assim, a burguesia branca e urbana estaria
ao topo, sempre com o intuito explorativo para com os campesinos,
visando em sua imagem, uma classe capaz de elevar a porcentagem do
círculo do capital.
Desse modo, a educação do campo, nasce como uma afronta ao
capitalismo, já que aos agricultores “só restava as poucas letras, o
ensino mais do que básico” (CALDART, 2004, p. 7). Mas, de fato, o
que é a educação pensada exclusivamente para os camponeses?
Para Caldart (2004. P. 35), educação do campo é um conceito
que não se fecha a ele mesmo, porquanto possui a própria dinâmica dos
movimentos campesinos e autores que se dediquem a questão agrária
no Brasil, aos problemas da disparidade de classes, da distribuição
desigual das terras, da soberania alimentar, entre outros.
Silva (2013, p. 21), garante que o modelo pensado para a
educação do campo, seria aquele baseado nos modelos populares, na
perspectiva dos sujeitos e vivenciado pelos mesmos, desenvolvido no
campo e afirmadora do modo de vida camponês, alicerçado a um
modelo de educação baseado na classe trabalhadora.
No Ceará, o processo educativo voltado para os povos do
campo, veio através do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA). O programa, normalmente, era bem acolhido
pelas Universidades Estaduais e Federais do Estado. Desde do início do
século, a Universidade Federal do Ceará – UFC, como as Estaduais:
UECE, UVA E URCA desenvolveram cursos oriundo do PRONERA.
É valido ressaltar que, tais cursos atenderam ao modelo da pedagogia
da alternância, aonde em um determinado período do ano, os estudantes
estariam nas instituições de ensino, e em outro período, estariam em
suas comunidades desenvolvendo seus trabalhos acadêmicos.
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Em 2015, através de uma articulação política realizada por
alguns militantes do movimento Sem-Terra, juntamente com o auxílio
da professora Aldiva Sales Diniz – docente do curso de geografia da
UVA - conseguiram a implementação do programa na Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral. Sendo que, o PRONERA
se desenvolveu com os seguintes parceiros: INCRA (Instituto Nacional
de Colonização da Reforma Agrária) e FETRAECE (Federação dos
Trabalhadores Rurais do Ceará).
Nessa perspectiva, através do convênio da UVA, INCRA, MST
e FETRAECE, em 2015, iniciou-se dois cursos, um na área de segunda
licenciatura em Geografia, e outro na área de segunda licenciatura na
História. Ambos os cursos, no total, ofereciam cem vagas, sendo que os
alunos selecionados no programa deveriam ser oriundos de
assentamentos ou dependentes de assentamentos que deveriam ser
reconhecidos pelo MST e pelo INCRA.
O PRONERA tinha duração de dois anos, podendo haver
prorrogação conforme o prazo do convênio. De acordo com a pedagogia
da alternância, existiam dois tempos, o da aula e da comunidade,
podemos destacar essa característica específica, como diferencial das
demais pedagogias.
X Semana Pedagógica das Escolas de Ensino Médio do Campo
dos Assentamentos de Reforma Agrária do estado do Ceará
Entre os dias 27 a 31 de janeiro do ano de 2020, na Escola de
Ensino Médio do Campo filha da luta Patativa do Assaré, no
assentamento Santana do Cal, no município de Canindé, Ceará, ocorreu
a décima semana pedagógica das escolas de ensino médio do campo
dos assentamentos de reforma agrária do estado do Ceará.
Este momento formativo, consolida-se como estratégico e
coletivo de caráter político-pedagógico, na qual, se constitui pela troca
de experiências, avaliação da caminhada, elaboração de diretrizes para
o planejamento pedagógico anual, formação continuada,
confraternização e construção de pautas de luta, buscando avançar na
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implementação do projeto político pedagógico das escolas de ensino
médio do campo.
Sua realização é organizada em diálogo com os educadores e
educadoras das escolas do campo do Estado, mediante a consolidação
do método Josué de Castro8, que visa, primordialmente a organicidade
coletiva dos participantes do evento, para que assim, todos possam
sentir-se construtores e construtoras da semana pedagógica.
Figura 01
Grupo de discussão (GD) com a juventude sem-terra

Fonte: Arquivo pessoal.

O evento aconteceu numa conjuntura defensiva às políticas
governamentais neoliberais; o avanço da institucionalização do
fascismo e a negação dos direitos sociais das classes minoritárias,
fundamentos importantes para a consolidação da educação do campo.
Com o lema, “educação do campo: em defensa do território, da escola
8 Metodologia inicialmente pensada para os espaços das Oficinas Organizacionais de
Capacitação – OFOC’s, espaços de formação política e laborial.
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pública, camponesa e popular”, a décima semana pedagógica ocorreu
com presenças ilustres, naquilo a qual tange a luta por uma educação
contextualizada ao campo, tais como; Piter Russet e Maria de Jesus.
A institucionalização das escolas do campo e a implementação
do modelo profissionalizante, foram os dois principais desafios
apontados a serem enfrentados pelas instituições no decorrer do ano de
2020.
Durante as plenárias, alguns facilitares relataram ocorrências de
caráter de perseguição que o Ministério Público – MP, vem realizando
com a “fiscalização” das escolas do campo. Segundo o órgão
governamental, houve, partindo de denúncias, a violação de certas leis
da LDB, que a princípio, deveriam ser respeitas pelas escolas de áreas
da reforma agrária, todavia, segundo eles, vem sendo descumpridas.
O Ministério Público tem por finalidade fiscalizar de forma
jurídica, as instâncias governamentais - poder executivo, legislativo e
judiciário. O MP deve ser um órgão independente dos demais poderes
administrativos, velados pela imparcialidade da jurisprudência. Ao
interesse público, o ministério possui o dever de zelar pelo bem comum,
como a educação.
Enquanto Estado federativo, o Ceará possui as melhores notas
no que se diz respeito a educação, dando total respaldo as escolas
profissionalizantes, que sim, possui as melhoras notas. Desse modo, as
escolas que saem da normativa do ensino técnico, como as do campo,
sofrem de alguma forma, perseguições de alguma esfera
governamental, no caso citado, seria pelo Ministério Público, que
certamente, deveria se preocupar, por exemplo, com o desvio de verbas
de merenda escolar de algumas cidades do estado9, que deixam várias
crianças em processo de desnutrição.
Os dias, normalmente, eram marcados por atividades que
evidenciavam a luta por uma educação do campo, como meio que visa
respeitar a identidade e a cultura camponesa, através da
9
ttps://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiaoirregularidadescomprometem-merenda-escolar-1.293194
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contextualização do conhecimento, além da implementação da
agroecologia.
Desafios para a educação do campo no território cearense
Por décadas, os camponeses viram-se esquecidos pelo poder
público, nas mais variadas políticas públicas necessárias para o campo.
Diversos foram os mártires que morreram nesse processo de luta,
lembrando por exemplo, do massacre dos Carajás, em Belém do Pará.
Inúmeros são os obstáculos travados, naquilo ao que compete a
implementação da educação do campo nas escolas de ensino médio no
estado do Ceará, a começar pelo Governo do Estado.
A política partidária cearense, nos últimos anos, tem por
costume, eleger governos progressistas, ideologicamente de esquerda,
porém não populares, ou seja, que fazem diversas alianças com a
burguesia e setores reacionários, como é o caso do atual governador,
Camilo Santana do partido dos trabalhadores (PT).
Com isso, debates como a efetivação em áreas rurais da
educação do campo, vem tornando-se problemática para a gestão
governamental, pois comumente, esse modelo pedagógico é gerenciado
por algum coletivo politizado do campo, nesse caso, seria o movimento
dos Sem-Terra. Ora, os conservadores extremistas repudiam o MST,
visto que o acusam de comunistas alienados, subversivos ao Estado.
Dessa maneira, formam-se variadas disputas ideológicas territoriais, na
qual, dois se destacam: o setor conservador e o progressista.
Vivenciar um modelo educacional fora do padrão, requer
construir periodicamente estratégias capazes de propagandear entre os
camponeses, o verdadeiro objetivo das escolas do campo, já que, a título
de exemplo, as escolas profissionalizantes, ludibriam os alunos e alunas
camponeses, prometendo uma educação disciplinar, resguardada nos
bons princípios, tendo como respaldo, às boas notas que as escolas
detêm em meio às demais, subestimando outros modelos de escola.
Assim, a educação do campo e as demais modalidades de ensino,
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seriam, de certa forma, inferiores aos padrões pedagógicos dessas
instituições.
Mediante ao contexto apresentado acima, o número de
matriculas das escolas do campo vem caindo drasticamente, sendo o
grande desafio atual para algumas regiões do estado. Partindo do
pressuposto de que a institucionalização das escolas do campo, denotase como a formalização/legalização do modelo educacional proposto
pelos movimentos sociais do campo, acredita-se na urgente
primordialidade de reivindicação dos direitos garantidos por lei.
O artigo 28 da LDB/96, determina que:
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona
rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural
(grifo nosso). Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo,
indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão
normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a
justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade
escolar (Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014) (BRASIL, 1996).

Ressalva-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8069/90) em seu artigo 53 determina que a criança ao adolescente tem
o direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Tal preceito também deve ser assegurado aos alunos do campo.
O art. 2º do Decreto estabelece cinco princípios da educação do campo:
I - Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais,
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional
e de raça e etnia;
II - Incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos
específicos para as escolas do campo, estimulando o
desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados
para o desenvolvimento social, economicamente justo e
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ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do
trabalho;
III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais
da educação para o atendimento da especificidade das escolas do
campo, considerando-se as condições concretas da produção e
reprodução social da vida no campo;
IV - Valorização da identidade da escola do campo por meio
de projetos pedagógicos com conteúdo curriculares e metodologias
adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como
flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas;
V - Controle social da qualidade da educação escolar,
mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos
sociais do campo (grifo nosso) (BRASIL, 2010).

Ao averiguar tais leis, concerne que, a educação do campo,
enquanto política pública, certamente, precisa ser institucionalizada
pelas autoridades governamentais, como meio eficaz de sanar uma
grande dívida histórica, ocasionado pelo esquecimento estratégico, por
anos, desse modelo educacional.
A educação do campo para a Secretária de Educação do Ceará
(SEDUC) é percebida como convencional, velando várias propostas e
reparos apresentados pelos representantes das escolas.
Acredita-se que a institucionalização dessas escolas,
proporcionará autonomia para o núcleo gestor e corpo docente,
reproduzindo a tão sonhada educação emancipatória descrita em sua
pedagogia. Veja o exemplo da educação indígena, que há pelo menos
oito anos foi institucionalizada na assembleia legislativa do estado.
Tantas foram as conquistas desse modelo educacional.
A reafirmação pela construção de mais escolas do campo
espalhadas pelo território cearense, seria mais um desafio a ser
enfrentado, visto que atualmente transmitam três projetos de construção
de escolas do campo em regiões distintas do Ceará, sendo Sobral um
dos locais a ser contemplado. Os espaços físicos dessas escolas,
comummente, não se diferenciam das convencionais, sendo esse outro
um desafio.
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Infelizmente, desde a modernização do campo, ocorrida ainda
na primeira metade do século XX, o trabalhador do camponês ver-se
desvalorizado, expulso de seu local de vida e trabalho, assim, buscouse migrar para a cidade, ludibriados pelas promessas de mudança de
vida. A geografia, nas suas mais variadas subáreas, sempre esteve
defendendo em suas discussões em sala de aula, a luta pela
implementação das escolas do campo. Vejamos o exemplo de alguns
grupos de extensão no estado do Ceará, que buscam valorizar as escolas
do campo através da realização dos estágios Interdisciplinares de
Vivência - EIV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação do campo é uma forma de legitimar as relações
socioculturais do camponês dentro do espaço agrário. Tal modelo
educacional, perpassa, cotidianamente por inúmeros obstáculos,
porquanto, sua forma de agir nas escolas, segundo algumas autoridades,
aliena os estudantes, por baseia-se em preceitos de esquerda. Paulo
Freire dizia que, “não existe imparcialidade, todos são orientados por
uma base ideológica, a questão é: sua base ideológica é includente ou
excludente?” ou seja, qualquer que seja a instituição educacional,
haverá sim, alguma ideologia dominante. Mediante ao exposto, é
possível perceber que não será nada fácil institucionalizar em território
cearense a educação do campo, porém não é impossível.
O MST não está sozinho nessa luta, tem o apoio de outros
movimentos sociais, inclusive da cidade. É fato, para alcançar essa
conquista é preciso que haja uma aliança camponesa e operária, assim
haverá mais resistência as ameaças do grande capital. Enquanto tal
processo de luta em defesa da educação contextualizada, estiver em
trâmite ocupar, resistir e produzir, será o lema, pois tais ações,
potencializaram, a lula do Movimento Sem-Terra.
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DO PRECONCEITO À INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA: UMA ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DA
CULTURA DE POVOS DA RELIGIÃO AFROBRASILEIRO NA CIDADE DE SOBRAL
Francisco Alan Muniz Ribeiro
Universidade Estadual Vale do Acaraú
alan.munizr@gmail.com

INTRODUÇÃO
Umbanda religião de matriz afro-brasileira, inicia-se através da
história colonial do país, com a vinda dos portugueses e da nação
africana vindo de forma forçada ao país, sendo os originários
brasileiros, se juntam novos hábitos, atrelando a cultura e religiões,
permite assim uma grande miscigenação cultural. Vindo da África, os
escravizados trouxeram consigo uma grande variação muita
enriquecedora através da fé e das crenças. Por muito tempo, a
doutrinação cristã proibiu a propagação da fé, e este fato assombra o
país e permite que haja um preconceito tão vívido em nosso meio social.
A Umbanda é definida através de uma junção de diversas
religiões que chegaram ao Brasil, como o catolicismo, o espiritismo e
as religiosidades africanas e indígenas. Normalmente, confundida com
o candomblé. Prioritariamente até então, uma religião culturalmente e
socialmente instalada e cultuada nas classes menos favorecidas, como
ORTIZ (1999) nos evidência.
Constataremos assim que o nascimento [grifo meu] da religião
umbandista coincide justamente com a consolidação de uma
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sociedade urbano-industrial e de classes. A um movimento de
transformação social corresponde um movimento de mudança
cultural, isto é, as crenças e práticas afro-brasileiras se modificam
tomando um novo significado dentro do conjunto da sociedade
global brasileira. Nesta dialética entre social e cultural,
observaremos que o social desempenha um papel determinante
(ORTIZ, 1999, p. 15).

Trazendo consigo a junção de classes de minoria, de forma
ilegítima, a difusão de racismo religioso, muitas vezes difundido e
formado por opiniões desfavoráveis que não são baseadas em dados
objetivos, mas que são baseadas unicamente em um sentimento hostil,
motivado por hábitos de julgamento ou generalizações rápidas.
Segundo Bobbio (1909), a intensidade que o preconceito se expressa
diz respeito à veracidade da opinião falsa construída pelo sujeito, mas
que corresponde aos seus desejos. Segundo a constituição de 1988:
I - DA LIBERDADE DE RELIGIÃO
A Constituição Federal consagra como direito fundamental à
liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com
essa afirmação queremos dizer que, consoante à vigente Constituição
Federal, o Estado deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos
um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a
intolerância e o fanatismo. Deve existir uma divisão muito acentuada
entre o Estado e a Igreja (religiões em geral), não podendo existir
nenhuma religião oficial, devendo, porém, o Estado prestar proteção e
garantia ao livre exercício de todas as religiões.
Ao mesmo tempo, o ensino religioso é teoricamente uma
disciplina crítica e reflexiva sobre os fundamentos, costumes e valores
de mais de uma religião. Mas voltando-se ao âmbito escolar, por muitas
vezes, é executada de forma confessional (quando ministra
exclusivamente informações referentes a uma determinada religião),
isso mostra o quanto a classe de maior domínio social, exerce seu poder
dominante ao viés religioso. Ao obter fortes críticas fervorosas a esse
domínio religioso, tendo em vista o laicismo assegurado pela
constituição vigente, não se pode ensinar dogmas ou doutrinas
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religiosas, os grupos religiosos (de domínio) de Sobral conseguiram
eliminar o ensino religioso do ensino público municipal da cidade e
impossibilitando o viés crítico e reflexivo da disciplina.
Mas ainda é possível, legitimamente, a discussão sobre a cultura
afro-brasileira nas escolas, através da LDB, onde a Lei nº 10.639, de
2003 garante a inclusão da história e a cultura afro-brasileira e indígena
na educação básica, permitindo um ensino interdisciplinar através
principalmente das disciplinas de Geografia, História e Sociologia.
Porém muitas escolas simplesmente “esquecem” a fim de priorizar
outras áreas de ensino que trazem mais resultados escolares estruturais.
RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS EM SOBRAL
Sobral, cidade média situada na região norte do Ceará, tem
grande influência da igreja católica. Segundo o Censo demográfico do
IBGE 2010 a população de povos de religião afro-brasileira representa
apenas 0,11% do total da população, ou seja, uma quantidade bem
menor em relação ao total, representada na tabela a seguir.
Figura 01
Tabela da população religiosa de sobral
RELIGIÃO

POPULAÇÃO

PERCENTUAL %

CATÓLICO
APOSTÓLICO ROMANO

152.731

81,09%

EVANGÉLICA

23.124

12,27%

TESTEMUNHA DE
JEOVÁ

2.204

1,17%

ESPÍRITA

801

0,42%

RELIGIÕES
AFRO-BRASILEIRAS

208

0,11%
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OUTRAS

1.390

0,73%

NÃO DETERMINADA

780

0,41%

NÃO SABEM

189

0,10%

SEM RELIGIÃO

6.912

3,99%

TOTAL

188.339

100%

Fonte: IBGE

Não se sabe ao certo quando se popularizou as religiões afrobrasileiras em Sobral, as histórias repassadas por pais de santo, uma
cultura de repasses de informações bem vívidas dentro dessas religiões,
muitos deles datam a vinda do pai-de-santo José Maria Lima,
popularmente conhecido como Zé Maria Mulher, em 1956, como a
possível popularização, uma breve memória captada por pesquisadores
nos remetem essa informação.
Zé Maria chega em Sobral em novembro de cinquenta e seis e não
podendo alojar-se na casa de sua irmã, aluga uma pequena casinha
na rua do meio, onde dá início as suas atividades religiosas para se
tornar o umbandista mais conhecido e respeitado da cidade de
Sobral. [...] A maioria das pessoas habitantes da cidade há algum
tempo, já ouviram falar de Zé Maria Mulher. No decorrer da
pesquisa como estratégia para confirmar a popularidade deste paide-santo, sempre fazia comentários com amigos e conhecidos a seu
respeito, se não o conheciam já haviam ouvido falar. Pegar um táxi
ou mototáxi e pedir para ir ao terreiro do Zé Maria Mulher, não
precisa explicar o endereço” (SANTOS, 2006, p.33-34).

Assim é percebido o início de uma cultura em uma cidade
mediada e “comandada” pela igreja católica.
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INTOLERÂNCIA
A intolerância religiosa e cultural é presente na cidade de Sobral,
hora dentro das instituições de ensino, onde representam bem o reflexo
da sociedade e hora nas próprias instituições religiosas, onde
teoricamente é para ser um âmbito transitado repleto de respeito e fé.
Para esta análise, foi feita uma busca por informações, que nos permite
a reflexão da realidade.
O ensino de Sobral é reconhecido por ser um dos melhores de
todo o país, através do comparativo abaixo, o aumento do índice é
notório comparado com a evolução educacional no Brasil para o mesmo
período.
Figura 02
Gráfico da Evolução do índice de desenvolvimento da educação
básica

Fonte: INEP

A partir de observações feitas por mim, autor, evidencia-se a
falta de respeito com a importância dada aos conteúdos geográficos
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dentro das escolas municipais de Sobral, principalmente quando voltase à importância dada aos conteúdos que envolvem a cultura das
comunidades tradicionais. Em 2017 a secretaria de educação anunciou
a possível aquisição de um livro paradidático que contemplava o ensino
sobre as comunidades tradicionais, porém no mesmo ano a prefeitura
concorreu à um prémio das provas externas, onde deveriam alcançar as
metas, a secretaria focou nas disciplinas consideradas mais
“emergenciais”, português e matemática, essas prioridades espelham a
realidade educacional da sociedade, onde o ensino não é difundido de
forma integralizada.
A educação é o caminho mais eficaz para combater a
intolerância, principalmente permitindo, dentro dos conteúdos de
ciências humanas, que abordam efetivamente a educação cultural,
histórica, social e entre outros. Debiasi (2011) é incisivo ao afirmar que
a natureza não nos fez tolerantes e que estaremos envolvidos em
episódios de intolerância do começo ao final da vida, sendo assim papel
fundamental educacional no tocante de tolerância.
Juntamente com a observação feita em sala de aula, há um forte
preconceito na sociedade, muitos vindo do déficit educacional da
educação integralizada. Foi observado dois fatos ocorridos dentro dos
terreiros. A intolerância na umbanda, o primeiro no Templo de
Umbanda do Caboclo Arranca Toco, localizada até então no bairro
Campo dos Velhos e na Casa de Umbanda Joana D'arc no bairro Centro.
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Figura 03
Imagem de satélite descrevendo a localização dos terreiros, em
amarelo a casa Joana D’arc e em Vermelho até então o Templo
de Umbando do Caboclo Arranca Toco.

Fonte: Google Maps

Segundo Lopes (2019), em abril de 2017 a proprietária da
residência onde era sediada o Templo de Umbanda do Caboclo Arranca
Toco, até então uma residência alugada, a proprietária relatou o
incômodo da vizinhança, inclusive houve recolhimento de um abaixo
assinado para a saída do templo do local, vendo-se assim obrigados a
sair de forma ilegal.
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Figura 04
Mãe Nilda de Oxóssi incorporada de Arranca Toco

Fonte: Arquivo pessoal da entrevistada

Em 2019, a Mãe Ocioneide da Casa Joana D’arc, relatou um ato
de intolerância através da intervenção da polícia ambiental, que parou
a realização de seu culto de fé, intitulado “Gira”. A casa foi alvo de ação
desrespeitosa, que mandou parar os tambores e multou "verbalmente" a
Casa em R$ 5.000,00. A denúncia partiu de uma vizinha, que afirmou
diante de testemunhas que "não iriam parar somente os tambores", mas
os trabalhos da Casa.
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Figura 05
Mãe Ocioneide

Fonte: Arquivo pessoal da entrevistada

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em ambas as situações, foram desrespeitadas a fé, onde se há
permissão através da lei para as suas realizações, deixa uma reflexão a
ser feita dos direitos dos povos de terreiro em Sobral.
Notoriamente, se efetivamente o ensino público imprimisse
mais atenção aos povos de Terreiro, certamente a reflexão diante a
sociedade seria mais justa, através de atos de respeito. O combate de
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atos intolerantes, podem e devem ser realizados a partir do ensino
básico e permitido através da LDB e BNCC.
Embora existam leis que protegem as comunidades tradicionais,
é preciso que todos tenham a consciência de que, assim como existem
uma infinidade de etnias, existem também uma infinidade de religiões.
O Brasil é um país de muitos povos, línguas e nações e por esta razão
sofre diversas influências, portanto é descabido desrespeitar grupos
apenas por sua crença.
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a Educação Geográfica apresenta novas
leituras e escritas do (e no mundo) que contemplam temáticas
subordinadas a gênero, xenofobia, sexualidade, dentre outros, das quais
têm ganhado dimensões centrais nos debates escolares. Segundo Santos
(2017), esse campo disciplinar geográfico vai contrário à Teoria da
Colonialidade ou Teoria do Giro Decolonial 10 ·, ou seja, a
“descolonização da Geografia” implica em rever pontos de conteúdos,
conceitos e principalmente representações cartográficas que valorizam
o caráter eurocêntrico.
Diversos objetos de conhecimentos podem ser relacionados ou
revistos no ensino de Geografia numa abordagem mais atual, a qual
10

O conhecimento é resultado da ação de sujeitos corporificados, e a premência das
relações de poder sobre o corpo e a subjetividade demarca perspectivas interferindo
no saber. Assim, o conhecimento científico hegemônico é mostrado como
eurocêntrico, masculino, branco, heterossexual, judaico – cristão, etc., e esta
corporificação sobre o saber.
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dialoga e confronta com a Teoria do Giro Decolonial, por exemplo, a
temática sobre a importância das comunidades remanescentes
quilombolas. Paralelamente, um assunto pertinente das Ciências
Humanas, inserido na centralidade da Geografia ensinada na Educação
Básica, a qual propõe aos educandos a pensar espacialmente.
Em adição ao exposto, as temáticas ligadas às regionalizações
da África tornam-se relevante, pois os estudantes, muitas vezes, tratam
a África como um conjunto único e desconhecem que esse continente é
formado por muitos países. Percebe-se que essa ótica é influenciada
pela mídia televisiva que homogeneíza e generaliza alguns pontos
isolados, maximizando determinadas situações, tais como: pobreza,
conflitos étnicos, doenças endêmicas, savanas, animais selvagens,
dentre outros. Nessa discussão, o livro didático tem que apresentar uma
abordagem diferenciada e renovadora sobre os conteúdos que são
explicitados sobre o continente africano, embora os docentes, sobretudo
da área de Humanas, tenham a plena convicção histórica das marcas
deixadas pela política imperialista implantada no final do século XIX,
as quais interferiram de forma considerável na regionalização africana
atual.
No intuito de desmistificar a ideologia europeia-branca-cristã
que perdurou por muito tempo, e ainda perdura, nos livros didáticos de
História e de Geografia, em janeiro de 2003, o artigo 26 da Lei de
Diretrizes e Bases 9394/96 foi alterado pela lei nº 10.639/03, que tornou
obrigatório no currículo escolar o ensino da História da África e da
Cultura Afro-Brasileira.
Analisar a África por meio do componente curricular da
Geografia na Educação Básica permite aos estudantes uma visão
tridimensional sobre as desigualdades sociais que ocorrem no
continente e cabe ao docente explicar aos educandos a importância
histórico-geográfica da realidade africana e reafirmar aos
afrodescendentes a importância de suas raízes culturais.
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METODOLOGIA
O viés metodológico que sustentou o desenvolvimento da
pesquisa de Mestrado, intitulada Região: uma análise das obras
didáticas de Geografia a partir do PNLD (SANTOS, 2021),
caracterizou-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa
(BOGDAN; BIKLEN, 2006), descritiva, ancorada na análise das
coleções dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do
Material Didático (PNLD) e da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Nessa perspectiva, os objetos desta investigação foram: (i) a
obra didática Homem & Espaço, de autoria de Elian Alabi Lucci e
Anselmo Lazaro Branco, aprovada no PNLD dos anos finais do Ensino
Fundamental do triênio 2017-2019, utilizada no Colégio Estadual
Polivalente de Aratu, da rede pública da cidade de Simões Filho (SF),
no estado da Bahia; (ii) obra didática Araribá Mais Geografia, de
autoria de Cesar Brumini Dellore 2020 a 2023, pertinente ao Guia
Digital PNLD de Geografia 2020, produzido a partir do que apresenta
a BNCC.
Os livros didáticos que fazem parte do corpus analítico da
discussão sobre o continente africano são compostos pelas seguintes
coleções: Geografia: Homem & Espaço (9º Ano) 11 e Araribá Mais
Geografia (8º Ano), destinados aos estudantes dos anos finais do
Ensino Fundamental.
O Livro do Estudante do 9º Ano (Figura 1) - Geografia: Homem
& Espaço -, possui 272 páginas e estrutura-se em seis unidades
temáticas contendo vinte capítulos. São as unidades: Geopolítica e
Economia Mundial; Europa; Ásia: Diversidade, Desenvolvimento e
Conflitos; África; Oceania; Regiões Polares.
É importante salientar que o livro didático propõe atividades
interdisciplinares, potencializando linguagens visuais e provoca o
conhecimento prévio dos alunos através de problematizações, baseadas

11

O tema continente africano, antes da implantação BNCC, era abordado no 9º Ano
do Ensino Fundamental.
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nos objetos de conhecimentos que serão discutidos em sala de aula. O
conceito geográfico de região aparece gradativamente, possibilitando
um diálogo entre as unidades temáticas.
Figura 1
Livro didático de Geografia:
Homem & Espaço da editora Saraiva

Fonte: Arquivo pessoal, 2019.

O Livro do Estudante do 8º Ano (Figura 2), da Coleção Araribá
Mais Geografia, possui 276 páginas e estrutura-se em oito unidades
temáticas que agrupam dezoito capítulos. Organiza-se, portanto, da
seguinte forma: Espaço Geográfico e Política Mundial; População e
Regionalização do Espaço Mundial; O Continente Americano; América
do Norte; América Central e América do Sul; Regiões Polares; África:
Regionalização e Fronteiras; População e Economia da África.
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Figura 2
Livro didático de Geografia da Editora Moderna

Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Ao analisar o livro didático Araribá Mais Geografia, percebese linguagens variadas, como por exemplo, diferentes gêneros textuais
(tirinhas, charges, poesias), além de mapas, gráficos e tabelas. Os
objetos dos conhecimentos estão paralelos com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
NEOCOLONIALISMO
Ao iniciar a discussão sobre o continente africano, o livro
didático de Geografia Homem & Espaço, no capítulo 13 (África – a
influência externa), apresenta um mapa (Figura 3) que destaca os
principais conflitos que ocorrem no globo terrestre e, por meio da
legenda, percebe-se uma quantidade significativa de conflitos étnicos
no centro-africano. Através dessa representação cartográfica, é possível
fomentar um debate com os alunos para a compreensão da situação
crítica de alguns países em pleno século XXI.

- 353 -

Figura 3
Conflitos e tensões no mundo –
final do século XX e início do século XXI

Fonte: Lucci e Branco (2015, p. 192).

Uma observação pertinente, ao analisarmos a influência externa
no continente é que geralmente os livros didáticos de Geografia fazem
poucas menções aos povos africanos antes da chegada dos europeus e
não há uma divisória territorial que destaque as tribos que viviam antes
da influência dos colonizadores. Nesse contexto, o professor da
Educação Básica das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tem que
deixar claro a influência eurocêntrica ainda existente nos livros
didáticos, até porque transparece uma imagem que a África só tem
importância após a Conferência de Berlim. É importante ressaltar que
nesse capítulo há indicações de filme, como o Hotel Ruanda
(GEORGE, 2004, 121 min), de livro Descolonização da África e da
Ásia (CANÊDO, 2005), de visitas ao site Museu Afrobrasil
<www.museuafrobrasil.org.br> e de textos complementares, como por
exemplo, o poema “A voz dos africanos” (CRAVEIRINHA, 2010, p.
15), como sugestões dadas para os estudantes.
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O livro didático do 8º Ano da Coleção Araribá Mais Geografia
discute a influência europeia na África de maneira interdisciplinar,
mencionando que a interferência dos europeus no continente vem desde
o século XVI e que a demarcação de fronteiras (Figura 5) no final do
século XIX não respeitou as populações nativas e grupos de tribos rivais
que foram confinados no mesmo território, além das delimitações
territoriais que ocorreram de forma arbitrária.
Figura 4
Domínio europeu no continente africano

Fonte: Dellore (2018, p. 231).

No tocante às delimitações do continente africano, sobre os
principais conflitos entre os séculos XX e XXI (Figura 6), nota-se uma
maior quantidade de informações em comparação à abordagem do livro
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didático do 8º Ano da Coleção Homem & Espaço. Há um destaque
desde o período da descolonização, perpassando pela demarcação da
Primavera Árabe e surgimento do país mais recente do continente, o
Sudão do Sul.
Figura 5
Conflitos no continente africano

Fonte: Dellore (2018, p. 234).

No âmbito dessa discussão sobre a África, cabe a reflexão sobre
a forma que o conceito de região foi utilizado, o qual sofreu adequações,
por exemplo, na delimitação de recortes dos espaços terrestres e
compreensão de subespaços de gestões territoriais. Dessa forma, o
conceito de região nesses momentos históricos não possuiu
embasamento científico e sim foi utilizado para atender os interesses
dos planejamentos estatais europeus no continente.
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Boahen (1991) afirma que durante o processo de colonização:
[...] a África inteira vê-se submetida à dominação de potências
europeias e divididas em colônias de dimensões diversas, mas, de
modo geral, muito mais extensas do que as formações políticas
preexistentes e, muitas vezes, com pouca ou nenhuma relação com
elas. Nessa época, aliás, a África não é assaltada apenas na sua
soberania e na sua independência, mas também em seus valores
culturais (BOAHEN, 1991, p. 24).

No tocante à descolonização africana, os dois livros didáticos
supracitados das duas coleções em análise - Araribá Mais Geografia e
Homem & Espaço - associam a discussão sobre região ao processo de
descolonização aos desgastes das potências europeias na segunda
Guerra Mundial, pois, a partir dessa situação, foi proposto um
“redesenho” do continente africano. No entanto, as dificuldades pósindependência continuam até os dias atuais e, apesar da “emancipação”,
alguns Estados-Nação obtiveram lideranças corruptas e alinharam-se
aos interesses dos ex-colonizadores.
Regionalização africana segundo a ONU
Outro ponto que merece destaque é a regionalização africana
proposta pela Organização das Nações Unidades (ONU), em 2014
(Figura 7), seguindo critérios de localização e socioeconômicos. Sobre
ela, Dellore (2018), afirma que:
Considerando aspectos históricos e culturais, a África pode ser
dividida em duas grandes regiões: Norte da África (de alta
concentração populacional, localizada na área do litoral do mar
mediterrâneo) e África Subsaariana (compreendida ao sul do
deserto do Saara). Devido às semelhanças internas do continente
africano – principalmente na África Subsaariana, que reúne mais de
40 países -, somada à sua grande extensão territorial, a ONU propôs
a regionalização do continente em cinco regiões, seguindo critérios
de localização, cultura e economia (DELLORE, 2018, p. 228).

O objetivo dessa regionalização é demonstrar que é possível
superar a regionalização tradicional proposta pelos europeus que
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dividiu o continente africano em duas partes, entre África do Norte
(branca) e África Subsaariana (negra).
Figura 7
Regionalização da África

Fonte: Dellore (2018, p. 228).

É salutar a analogia de duas situações nas obras didáticas, no
Araribá Mais Geografia apresenta o tema diversidade cultural e
religiosa que são praticadas na África, destacando a Tradição oral,
Cosmogonia, idiomas, alfabetos, danças, ritmos musicais (Figura 8),
dentre outros. Consoante ao que apresenta Dellore (2018),
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O griô é uma mistura de poeta, cantor e músico ambulante
pertencente a uma casta especial que atua no Sudão, em Burkina
Faso, na Gâmbia, e em parte da República da Guiné - Bissau. Além
de cronista, o griô exerce a importante função de transmitir aos mais
novos aspectos fundamentais da cultura de determinado grupo,
contribuindo para preservar a tradição oral dos povos. (DELLORE,
2018, p. 246).

Com exceção do Sudão, os países que têm a tradição dos grupos
griô estão localizados na parte ocidental do continente africano
(Gâmbia, Guiné-Bissau e Burkina – Faso).
Figura 8
Griôs tocando kora

Fonte: Dellore (2018, p. 246).

Segundo Lencioni (2003), a região é caracterizada pela cultura
e estrutura social, onde os sentimentos são valorizados.
Na coleção Homem & Espaço é apresentada uma atividade
interdisciplinar com os componentes curriculares Geografia e Artes,
uma narrativa literária sobre a transformação de Ishmael Beah, um
escritor de Serra Leoa.
Segundo Lucci e Branco (2015):
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A autobiografia de Ishmael Beah, mais do que um relato sobre a
guerra, é uma narrativa literária sobre a transformação. Menino que
se transforma, pela guerra da violência civil em Serra Leoa, um
soldado. Soldado que, mesmo sendo um assassino, nunca deixa de
ser criança. Dessas contradições, durante a sua reabilitação, surge
um escritor (LUCCI; BRANCO, 2015, p. 236).

Uma grata surpresa esse modelo de atividade, pois, além do
professor poder trabalhar a questão da leitura, interpretação,
questionário reflexivo sobre o texto, abre a possibilidade de os
estudantes conhecerem uma celebridade africana que superou os
problemas e dificuldades do seu país (Serra Leoa) ou região da África
Ocidental e foi reconhecido na Conferência de Paris (França), em 2007.
No 8º Ano, os objetos do conhecimento estão associados à
Geografia Geral, segundo as exigências e transformações do mundo
globalizado. Nesse sentido, protagonizou-se o continente americano e
africano, porém, na análise comparativa enfatizou-se os conteúdos
relacionados à África, devido a importância da Lei nº 10.639/03 que
tornou obrigatório no currículo escolar o ensino da História da África e
da Cultura Afro-Brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema África é uma discussão ampla, complexa e de
fundamental importância no âmbito da Geografia Escolar. Nessa
perspectiva, a analogia dos temas que foram selecionados nos dois
livros didáticos das obras analisadas permite-nos uma reflexão de como
o continente ainda necessita de várias transformações: políticas, sociais
e econômicas. E, através da região como conceito e categoria, o
professor pode melhorar a maneira de lecionar aulas, tornando-as mais
lúdicas e significativas, despertando nos estudantes um maior interesse
pelos conteúdos apresentados, pois a região é um conceito fundante e
categoria espacial importante e primordial para o processo de Educação
Geográfica e potencializa o aprendizado.
Corroboramos com Callai (2010) quando aponta que a
Educação Geográfica é um conceito que está sendo construído e vai
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além do ensinar e aprender Geografia. Para ela, a Educação Geográfica
possibilita o estudante:
[...] construir as bases de sua inserção no mundo em que vive, e,
compreender a dinâmica do mesmo através do entendimento da sua
espacialidade. Esta como decorrência dos processos de
mundialização da economia e de globalização de todo o conjunto da
sociedade requer novas ferramentas para a sua compreensão.
Educação Geográfica significa, então, transpor a linha de obtenção
de informações e de construção do conhecimento para a realização
de aprendizagens significativas envolvendo/utilizando os
instrumentos para fazer a análise geográfica. Essa perspectiva
considera que entender a sociedade a partir da espacialização dos
seus fenômenos pode ser uma contribuição para a construção da
cidadania (CALLAI, 2010, p. 412).

Diante a discussão apresentada, ficou claro que os livros
didáticos, avaliados pelo PNLD e produzidos a partir da BNCC,
apresentam uma articulação com as diversas linguagens e outras áreas
do conhecimento, possibilitando os estudantes desenvolverem o
raciocínio geográfico e o pensamento espacial, contribuindo, assim,
para uma Educação Geográfica.
Nesse contexto, ficou evidenciada a importância do diálogo
interdisciplinar, sobretudo com o componente curricular de História
porque abordam, em seus diferentes conteúdos, a região africana como
parte de suas temáticas.
Por tudo isso, é preciso assinalar que por muito tempo
preponderou à percepção eurocêntrica, com a intencionalidade da
construção de identidade nacional no âmbito da Geografia Escolar.
Enquanto o saber acadêmico geográfico corroborou com eurocentrismo
e apresentou uma visão de mundo diversa e hierarquizada, o
etnocentrismo agiu de maneira contunde em relação aos povos fora de
tal centralidade, os quais foram considerados primitivos e
desqualificados. No entanto, a Educação Geográfica permite que o
professor da Educação Básica tenha acessibilidade às atualizações dos
conceitos, estudos teóricos e pesquisas, demonstrando que esses
instrumentos são essenciais para sua atividade e prática docente. Em
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relação aos educandos, é essencial que ocorra o desenvolvimento do
raciocínio geográfico de acordo com a sua realidade e surjam
discussões pertinentes às ações da sociedade no Espaço Geográfico.
Outro ponto desafiador para os professores da Educação Básica
são as propostas sugeridas pela Educação Geográfica, a qual prioriza
aspectos relevantes concernentes na relação ensino aprendizagem, por
exemplo, o ambiente escolar e o conhecimento prévio dos estudantes.
Nesse sentido, é fundamental que o professor realize a mediação entre
o saber do aluno e o saber elaborado, pois além do domínio do objeto
de conhecimento, é necessário o uso de metodologias ativas que
estimulem os estudantes a desenvolver um pensamento autônomo e
criativo. Em adição ao exposto, a Educação Geográfica permite que o
estudante compreenda e explique as relações no mundo ao qual está
inserido, analisando e discutindo as mudanças nos contextos sociais.
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INTRODUÇÃO
O Estado brasileiro nas últimas décadas, assumiu através do
Ministério da educação, compromissos que envolvem a eliminação das
práticas de racismo e de discriminação, dentre esta as direcionadas a
grupo étnicos-raciais. A aprovação da Lei 10.639 de 10 de janeiro de
2003 veio para consolidar juridicamente e operacionalizar a discussão
no âmbito das escolas, com perspectivas de elaboração de uma política
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educacional orientada pelos valores de diversidade e do direito à
diferença. Dessa forma, a ideia de um projeto de pesquisa visando ao
estado da arte das discussões étnicas raciais, busca investigar a temática
dentro dos conteúdos curriculares no curso de Geografia da UFAL, no
período de 2003 a 2019, objetivando estabelecer um fórum contínuo de
discussões acerca das questões étnico raciais dentro da ciência
geográfica, criando um espaço plural de discussões que possa oferecer
aos docentes e discentes a condição de conhecer-questionar e oferecer
propostas de intervenções dentro dessa temática.
A discussão do estado da arte tem ainda a possibilidade de
identificar e catalogar as lacunas existentes na temática e criar um banco
de informações em que a temática seja organizada e mais amplamente
discutida e possa contribuir de maneira efetiva para a sua consolidação
dentro dos conteúdos disciplinares do licenciado em Geografia.
Assim, o trabalho apresentado busca apontar na sua
metodologia “O estado da arte”, o caminho que se irá percorrer para a
construção desse “estado da arte” da temática racial nos conteúdos
curriculares do curso de Geografia-UFAL. Os resultados apresentados
estão em construção e com um volume baixo de informações em virtude
de ele estar em andamento e a situação pandêmica nos impossibilitar de
uma maior apropriação do material a ser analisado. Convém ressaltar
que a questão da metodologia é um desafio para o orientador e os alunos
envolvidos, em virtude de ter que se organizar de forma remota para a
consecução dos objetivos propostos, mesmo tendo sido o projeto
orientado e construído para ser executado em dois momentos.
O objetivo deste projeto é investigar a efetividade da lei nº
10.639/03, que traz a necessidade da inclusão obrigatória da temática
Étnico-Racial dentro de todo a educação brasileira, inclusive no ensino
superior, inclusive a urgência da pauta é reforçada pelo o Parecer
CNE/CEB nº 03/2004, aprovado em 10 de março de 2004. No tratante
do parecer anteriormente mencionado, seus certames ressaltam o
reconhecimento e valorização das pessoas negras na construção do
Brasil, assim, partindo desse pressuposto, os conteúdos curriculares no
curso de Geografia da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, no
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período correspondente de 2003 a 2019, serão categorizados por meio
da pesquisa bibliográfica das questões étnico-raciais, juntamente com o
levantamento da produção científica da instituição direcionada para
abordagem étnico-racial, bem como para o debate da questão étnicoracial dentro do âmbito educacional na formação dos discentes na
discussão dentro do pensamento geográfico e na análise do estado da
arte das questões étnico-raciais no curso de Geografia da UFAL.
METODOLOGIA
A questão metodológica na condução do projeto através do
metodologia do “estado da arte” foi pensado a partir de dois momentos:
No primeiro momento, de forma remota (em atenção a atual situação
de quarentena por que passa todo o país), deverá ser feito um
levantamento da temática dentro do curso de licenciatura de geografia
da UFAL (presencial), o que nos desafia em busca do já construído e
produzido para depois buscar o que ainda não foi feito (segundo
momento da pesquisa), dedicando cada vez mais atenção a um número
considerável de pesquisas realizadas, muitas vezes de difícil acesso
(haja vista que se desconhece um banco de dados em que estejam
aglutinadas as temáticas que tenham as questões étnico raciais como
foco dentro da Universidade Federal de Alagoas), e para contemplar
determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente.
A pesquisa do estado da arte se faz importante, porque serve
como um balizador de avaliação da Universidade como uma prestadora
de serviços, como uma instituição que socializa seu conhecimento e
informa à comunidade científica e à sociedade a sua produção. A
pesquisa bibliográfica será a espinha dorsal do projeto, juntamente com
o levantamento de dados feitos. É uma pesquisa de caráter quantitativo
e bibliográfico. Essa modalidade de pesquisa também é reconhecida por
utilizar uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da
produção acadêmica e científica sobre determinado tema.
Serão tomados como fontes básicas de referência para realizar o
levantamento dos dados e suas análises, principalmente, o banco de
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dados do NEABI, da PROEXT, do curso de Geografia e Grupos de
Pesquisas devidamente registrados no CNPQ e FAPEAL, e por meio de
levantamento no Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso e
produções de docentes e discentes que discutam o negro no pensamento
geográfico brasileiro, do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e
Meio Ambiente, na UFAL.
Como a lei 10.639 foi instaurada em 2003, o PPP do curso de
Geografia passou por alterações referentes à lei nos anos de 2011, e no
ano mais recente, em 2017. Com base nestas alterações referentes à lei,
será realizada coleta de dados e informações a fim de identificar quais
e quantos assuntos que versam sobre o tema estão sendo abordados.
Parte da pesquisa bibliográfica deverá ser executada de forma
remota e as discussões serão todas compartilhadas nos espaços on line
da Universidade, a Comunidade Virtual: Grafias Negras na Geografia
UFAL https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/cv/principal.jsf; como também no
espaço da web conferência, como espaço privilegiado das discussões,
reuniões, e acompanhamento das atividades a serem executadas, além
do próprio SIGAA. Foi criada a sala de estudos no Google class:
https://classroom.google.com/u/0/c/MTg1MTg4NDkxMTEx, em que
nos reunimos quinzenalmente para discussão dos textos e organização
escrita do material discutido.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Projeto se encontra em andamento e não foram feitas as
análises necessárias para publicação de resultados, mas a partir da
metodologia apresentada, estamos discutindo quais disciplinas e
assuntos étnicos raciais estão sendo tratados por elas no curso de
Geografia que estejam a contribuir para a visibilidade da discussão na
UFAL.
Baseado na aplicação da lei n° 10.639/03, o curso de Geografia,
do IGDEMA, aplicou no ano de 2011, no PPP da modalidade de
licenciatura, alterações que versaram sobre a lei vigente, não sendo
adicionadas ao da modalidade bacharelado.
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Em 2011 foi adicionada, na grade do curso de licenciatura, a
disciplina “Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”
(Tabela 1), esta foi selecionada como obrigatória para a formação de
professores (licenciatura), fazendo parte do 8° período do curso, com
carga horária de 40 horas.
Tabela 1
Disciplinas obrigatórias da formação de professores de
Geografia

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia, 2011.

Os autores do PPP da grade de licenciatura reforçaram a partir
de uma citação do Conselho Nacional de Educação (2004 apud
IGDEMA, 2011), a importância da disciplina e dos assuntos tratados
por ela:
O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por
objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, história e
cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de
reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da
nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas (CNE,
2004).

Como foi colocado anteriormente, a análise está em andamento,
porém já podemos perceber que a aplicação da Lei 10.639/2003 nos
conteúdos curriculares do curso acontece oito anos (08) após a
implantação da Lei, o que nos motiva ainda mais a pesquisar o motivo
da não discussão dentro da academia, o apagamento da epistemologia
sobre o negro e dos negros dentro das universidades é uma realidade
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nacional. Essa inação pública não significa ausência total de atos –
práticas e discurso –, porque não é ausência de ação, mas trabalho ativo
de configurar a ordem social para agir negando a ordem do problema.
Ou seja, se não é discutido o problema, ele não existe, e o racismo existe
e está institucionalizado no país e nas instituições, tal exemplo se dá
quando se leva quase uma década para se aplicar uma lei.
A importância da discussão do estado da arte da questão
étnico-racial.
A aprovação da Lei 10.639 de 10 de janeiro de 2003, que
atualmente compõe a lei 11.645/2008, vem para consolidar
juridicamente e operacionalizar a discussão no âmbito das escolas com
perspectivas de elaboração de uma política educacional orientada pelos
valores de diversidade e do direito à diferença, o que deverá nos
movimentar ao ato de pesquisar e também de produzir conhecimento
dentro das questões étnico-raciais com o entendimento de que tais
questões são poucos discutidas dentro da universidade, de como o
ensino da Geografia no Brasil, no caso específico quando se discute o
espaço agrário, não se contempla satisfatoriamente a questão da
diversidade e das relações étnico-raciais e culturais. A exemplo disso,
temos a “Questão Quilombola”.
Nesse sentido, somos empurrados a conceber um espaço
homogêneo, a acreditar que somos realmente uma “democracia racial”
(SANTOS, 2007). Entende-se que tal construção de um espaço
homogêneo leva a perceber que deve estar existindo atalhos cognitivos,
em que as diferenças, os povos indígenas, os quilombolas, os
ribeirinhos, caiçaras são invisibilizados dentro do discurso geográfico,
bem como dentro da cartografia, de que os alunos que formamos
enquanto futuros docentes estão acima de qualquer problema
relacionados a essas questões e que eles jamais irão precisar desses
conteúdos em suas atividades de sala de aula.
Milton Santos, em seus escritos nos meados de 1970 a 1990,
lançava olhares sobre as questões raciais no Brasil, utilizando as noções
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de “corporeidade” e “cidadanias mutiladas”. Ele fala sobre as
cidadanias mutiladas no trabalho, na remuneração, nas oportunidades
de promoção, na localização dos homens, na sua moradia, na
circulação. Cidadania mutilada na educação, na saúde. Tomando como
referência esse tripé, ele organiza a discussão em três dados centrais
para entender essas questões do preconceito, do racismo, da
discriminação. O primeiro é a corporeidade, o segundo é a
individualidade e o terceiro é a questão da cidadania. Seguiremos esse
caminho, buscando analisar os dados objetivos que a corporeidade nos
fornece, os dados subjetivos que a individualidade inclui, e a cidadania
que concentra os dados políticos e jurídicos (SANTOS, 1974).
Ao operacionalizar um projeto de extensão no Campus
Arapiraca, sobre o “Estado da Arte das Questões étnico raciais no
Campus Arapiraca”12, foi percebido que os conteúdos étnicos raciais
somente eram vistos pelos alunos de forma esporádica, com isso a
lacuna em relação as discussões sobre “diferenças”, “desigualdades” e
“discriminação” existiam e, quiçá, ainda permaneçam dentro dos
conteúdos curriculares dos cursos, sendo também incipiente os números
de projetos e pesquisas que abordem a discussão étnico racial dentro
dos cursos da UFAL-Campus Arapiraca.
As discussões, quando existiam, eram de forma isolada e com
uma carga horária muito reduzida, inexistindo um olhar cruzado dentro
da formação dos alunos, sejam eles das áreas das exatas, ciências sociais
aplicadas, humanas ou saúde. Alguns docentes isolados que tinham por
objeto de estudo e formação os povos tradicionais executavam projetos
de forma pontual, porém esses conteúdos não chegaram a fazer parte de
forma efetiva dentro das disciplinas dos cursos das unidades.
As pesquisas denominadas de "estado da arte" ou "estado do
conhecimento” são...
Pesquisas de caráter bibliográfico, onde se tem como desafio
mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos
do conhecimento, para a partir deste, responder aspectos e assuntos
12

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/extensao/Atividade/lista_minhas_atividades.jsf
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que são destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares,
e de que formas são produzidas (ROMANOWSKI E ENS, 2006, p.
46).

Estas pesquisas são sustentadas e movidas pelo desafio de
conhecer o já construído e produzido para, assim, buscar entender o que
ainda não foi feito, verificando com atenção a um número considerável
de pesquisas realizadas.
Observa-se que recentemente existe uma tendência para
pesquisas do estado da arte de determinada área de conhecimento. E por
quê? Muitas vezes determinadas temáticas geram uma quantidade
volumosa de publicações.
Inquietações e questionamentos como: Quais são os temas mais
focalizados? Como estes têm sido abordados? Quais as abordagens
metodológicas empregadas? Quais contribuições e pertinência
destas publicações para a área? O que é de fato específico de uma
determinada área da educação, a formação de professores, o
currículo, a formação continuada, as políticas educacionais? Parece
que o interesse pelos temas educacionais não tem sido suficiente
para que mudanças significativas ocorram nos espaços de formação,
sejam escolares ou não escolares (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p.
38).

Esses mesmos autores defendem também que a realização
desses balanços “possibilita contribuir com a organização e análise na
definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis
contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais” (idem, p.39).
Os Estado da arte de determinada área de conhecimento devem
significar também uma contribuição importante na constituição do
campo teórico de uma área de conhecimento.
No caso em questão, essa pesquisa em andamento com recorte
específico no curso de licenciatura em Geografia permitirá a
compreensão de como está se dando a compreensão dessa temática,
podendo apontar as causas das possíveis restrições a temática e as
formas de se contornar a ausência do discurso sobre temáticas étnico
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raciais dentro das práticas pedagógicas do ensino da Geografia da
unidade em estudo.
Segundo alguns autores, a modalidade de pesquisa “estado da
arte” é recente no Brasil, porém já se tornaram imprescindíveis para a
sistematização da produção numa determinada área do conhecimento.
Em síntese, o estado da arte resulta da tradução literal do inglês, e,
conforme a autora, tem por objetivo realizar levantamento do que se
conhece sobre um determinado assunto a partir de pesquisas realizadas
em uma determinada área.
Essas análises possibilitam examinar as ênfases e temas abordados
nas pesquisas; os referenciais teóricos que subsidiaram as
investigações; a relação entre o pesquisador e a prática pedagógica;
as sugestões e proposições apresentadas pelos pesquisadores; as
contribuições da pesquisa para mudança e inovações da prática
pedagógica; a contribuição dos professores/pesquisadores na
definição das tendências do campo de formação de professores
(ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 39).

Cabe destacar que o estudo do estado da arte demanda tempo, e
que para consultar as outras instâncias de informações teremos também
uma grande demanda de tempo. Tal proposta metodológica de trabalho
não se resume apenas a levantamentos estatísticos sobre o tema em
estudo, e sim a uma sistematização de dados de todas as áreas de
produção de conhecimento: produções em congressos, repositórios
institucionais, publicações em periódicos, etc.
As pesquisas em estado da arte não são meramente e tão
somente descritivas, elas também podem direcionar e fazer análises
entre os diferentes bancos de dados consultados. Na proposta de
pesquisa que estamos discutindo, essa primeira fase será meramente de
levantamento de dados e informações. A posteriori, deveremos fazer
um recorte metodológico e aprofundarmos a pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lamentavelmente o que se colhe no cotidiano dos corredores da
Universidade são relatos de atitudes de violência (muitas das vezes
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subjetivas e mascaradas no racismo recreativo) e intolerância racial. Na
mídia também diariamente é noticiado casos de discriminação e
intolerância de todos os tipos; percebe-se também, dentre os alunos
candidatos aprovados a ingressarem na Universidade, uma
desinformação acerca das políticas públicas direcionadas aos sujeitos
das políticas das cotas étnicas raciais, quando no processo de validação
da hetero-identificação étnicos raciais, o nível de fraude e
desconhecimento do objetivo e finalidade das bancas de heteroidentificação é assustador.
Assim, entendemos que se torna evidente que as discussões
dentro dos conteúdos curriculares acerca da questão étnico-racial são
insuficientes e que precisamos investir nesses conteúdos para que
possamos construir uma sociedade menos verticalizada e com uma
menor mutilação nos direitos do povo brasileiro, em particular do povo
negro. Convém ressaltar que mesmo com a ampliação das discussões,
apoiadas na lei 10.639/2003, que favorecia e obrigava as discussões
dentro das diferentes disciplinas, é restrito o espaço de discussões
dentro da Universidade como um todo.
Outro ponto que precisa de reflexão é a falta de discussões ou a
inexistência sobre a temática do COLORISMO nas instituições
educacionais. Evidenciar como o colorismo afeta o povo negro,
provocando a falta de identificação da cultura negra, denunciando esse
processo desumano que trata a cultura africana como uma subcultura,
já que, se a escola é uma instância da sociedade, e nela se reflete todos
os problemas sociais, econômicos e políticos.
A escola/universidade deve ser um lugar de ensino, trabalho e
aprendizagem. Um lugar onde as relações humanas possibilitam um
processo contínuo de superação e modificação, porque essas
instituições são um espaço privilegiado para pensar mudanças e
transformações que beneficiem a todos.
Espera-se que tal projeto venha a fornecer um quadro geral da
situação da pesquisa na temática étnico-racial dentro do campus, de
maneira que possa subsidiar os setores interessados a otimizar a
temática da pesquisa dentro do espaço acadêmico. A criação de um
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catálogo de informações sobre a temática dentro da Universidade será
uma boa aquisição para o fortalecimento do banco de dados de
informações da Universidade.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado parcial do plano de atividade
intitulado “Cosmovisão indígena entre estudantes do IFPE: um passeio
pelas ausências e emergências de quem compartilha essa identidade
ancestral”. O plano integra o conjunto de ações sistemáticas do projeto
de pesquisa cientifica “A relação colonizadora/descolonizadora com o
conhecimento entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco-IFPE e o povo Xukuru”. Partimos do
entendimento da sociedade brasileira como um espaço de relações
interculturais, onde infelizmente ainda impera os estigmas,
discriminações e violências sociais próprias de uma cosmovisão
colonial, vivenciada neste espaço periférico do capitalismo global.
Contudo, esta mesma sociedade produz resistência e constroem
alternativas, na certeza de que outro mundo é possível. Por isso, nossa
pesquisa avança nesta segunda direção, porque acreditamos que é nesta
rota que construiremos uma sociedade mais justa e solidária.
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Visando, portanto, o progresso das resistências e a construção
de alternativas de outro mundo possível é que lançamos mão de uma
base epistemológica pós-colonial alicerçada no eminente cientista
social Boa Ventura de Souza Santos (2006) que faz uma denúncia da
concepção da ciência enclausurada na lógica eurocêntrica. Este modelo
de razão segundo Santos (2006) é denominado de “razão indolente”,
podendo também ser chamado de modelo abissal, que nega a
diversidade de saberes.
A razão indolente subjaz, mas suas várias formas ao conhecimento
hegemônico tanto filosófico como científico, produzido no ocidente
nos últimos duzentos anos. A consolidação do Estado liberal na
Europa e na América do Norte, as revoluções industriais e o
desenvolvimento capitalista, o colonialismo e o imperialismo,
constituíram o contexto sociopolítico em que a razão indolente se
desenvolveu (SANTOS, 2002, p. 240).

Em alternativa a negação de diversidade de saberes, Santos
(2002) nos mostra um pensamento pós-abissal o qual reconhece a
ecologia dos saberes, fazendo uso da sociologia das ausências e
emergências. Assim, partindo deste entendimento que Valença (2019)
demostrou a importância da ecologia dos saberes, e que as instituições
públicas de educação, a exemplo também dos Institutos Federais,
precisam tornar-se um espaço de tradução desses diversos saberes, na
busca da justiça cognitiva. Portanto, a justiça cognitiva é “um ato
relacionar-se, gerando respeito entre os distintos saberes oriundos de
contextos diversos, desconsiderando privilégios, hierarquias e
desigualdades” (VALENÇA, 2019, p.24). Pois, “cada saber possui uma
maneira própria de ver o mundo e, consequentemente, uma importância
singular” (VALENÇA, 2019, p.36). Este caminho tem sido o cerne da
descolonização do conhecimento, um tempo pós-colonial se apresenta
como alternativa para a construção de uma sociedade mais justa e
inclusiva de nossa complexa diversidade. O olhar pós-colonial
reconhece saberes silenciados, ouve discursos negligenciados e
permite-se novas formas de compreender a realidade. Um tempo de
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descolonização também na Educação, assim como nos diz Sodré
(2012).
Pois bem, para a perspectiva crítica do Hemisfério Sul, o tempo
educacional é o da descolonização, portanto, tempo de algo como a
‘reeducação’ ou reinvenção dos sistemas de ensino, com vistas à
diversidade simbólica entrevista na dissolução das grandes
explicações monoculturalista do mundo (SODRÈ, 2021, p.15)

Vivenciamos um cenário complexo, onde se faz necessário
intensificar nossos mergulhos científicos na direção do bem comum, na
comunhão dos movimentos sociais na solidez das instituições que estão
de pé. A autonomia das universidades e institutos federais, os pulsantes
movimentos sociais, as contradições políticas de nosso jogo
democrático e a resistência dos povos e comunidades diversos de nosso
país e do mundo nutrem nossas esperanças e indicam nossos passos,
não devemos temer. A sabedoria ancestral de terra indígena Laklãnõ
adverte: “Vocês têm a certeza como ilusão/Nós temos a sensibilização
como motivação da vida/Nós ficamos parados no todo/vocês correm
para achar o nada”. (KEIM & SANTOS, 2012, p.22). Essa mesma
sabedoria também nos convida a fazer parte, a incorporar-se como
natureza que somos. Nesse vir a ser aprendemos e nos deparamos com
outros conceitos....
O Bem Viver/Sumak Kawsay é uma expressão gestada nas
comunidades indígenas da Bolívia, Equador e Peru a favor da saúde
da Mãe Terra. É um grito com matriz ritualísticas de resistência e de
enfrentamento à mentalidade colonialista e colonizadora, que
perpassa nosso continente, desde que os europeus invadiram e
ocuparam esse espaço do planeta (KEIM & SANTOS, 2012, p.25).

Foi a partir deste convite que tivemos como objetivo analisar o
marco legal que orienta e embasa as ações do IFPE, buscando
identificar as presenças e/ou ausências da cosmovisão indígena.
METODOLOGIA
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Nossa trilha metodológica foi norteada por algumas questões as
quais serão apresentadas a seguir. Assim, nosso estudo se volta para o
próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco, a partir de seus estudantes, mas numa perspectiva póscolonial, buscamos aqueles estudantes que se identificam com a
cosmovisão indígena. Vale dizer que entendemos por cosmovisão
indígena a partir do que apontam Veroneses e Carvalho (2006, p.170),
“(...) uma visão de mundo ou cosmovisão, ao mesmo tempo social e
individual, que traduz a forma como compreendemos o mundo e nos
relacionamos com ele”.
Nossa abordagem metodológica é do tipo qualitativa, apoiada
na compreensão de Sandin Esteban (2010), que considera essa
abordagem mais adequada para compreender a complexidade dos
fenômenos educacionais. Nosso plano de pesquisa está sendo
desenvolvido a partir de três fases, sendo que os resultados trazidos aqui
são frutos da fase 2 que foi desenvolvida em conjunto com a fase 1 da
pesquisa que trata da análise do marco legal que orienta e embasa as
ações do IFPE, buscando identificar as ausências e/ou emergências da
cosmovisão indígena.
Para tanto, lançamos mão da análise de conteúdo proposta por
Bardin (2011). Sendo assim, na pré-análise fizemos a escolha do
material que foram determinados por nortearem e embasar as ações do
IFPE foi eles: Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Regulamento. Após a
identificação destes documentos foi feito uma leitura flutuante a fim de
conhecer o conteúdo dos documentos. Posteriormente partimos para a
exploração do material considerando a unidade de registro que é: “É a
unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de
conteúdo considerado unidade de base, visando à categorização e a
contagem frequencial” (BARDIN, 2011, p. 134). Para isso,
consideramos o tema que consiste em “descobrir os “núcleos de
sentido” que compõem a comunicação cuja presença, ou frequência de
aparição, pode significar alguma coisa para o objetivo analítico
escolhido” (BARDIN, 2011, p.135). Portanto, os temas escolhidos
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foram: saberes, identidade, diversidade, costumes, multiculturalismo e
étnicas indígenas que estão alinhados a nossa proposta de pesquisa.
Ressaltamos que a regra de recorte foi de sentido e não de forma
(BARDIN, 2011, p.135), por isso, alguns foram desconsiderados.
Logo após foi levado em consideração à unidade de contexto
que é: A unidade de contexto serve de unidade de compreensão para
codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da
mensagem, cujas dimensões são ótimas para que se possa compreender
a significação exata da unidade de registro “(BARDIN, 2011, p.137).
Na interpretação foi feita a escolha da análise da enunciação Buscou-se
a compreensão das condições de produção do discurso do IFPE em seus
marcos legais. E optou-se fazer a análise a partir de três aspectos: o
alinhamento e a dinâmica do discurso a partir da análise lógica com as
recorrências, utilizando de três indicadores: importância, ambivalência
e denegação e a presença indiscutível da ideia recusada (BARDIN,
2011).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
As análises dos dados como já informamos anteriormente
baseou-se em dados qualitativos e ao mesmo tempo alicerçados numa
perspectiva pós-colonial. Assim, foi na busca de um tempo pós-colonial
no âmbito da Educação que estamos fazendo uma caminhada pelas
ausências e emergências de quem compartilha a cosmovisão indígena
no âmbito do IFPE. O que ao mesmo tempo nos permitirá entender o
IFPE a partir da relação colonizadora/descolonizadora com o
conhecimento em relação aos que compartilham a cosmovisão
indígena. Assim, foi a partir das análises dos três documentos legais do
IFPE Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI); Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Estatuto que buscamos
identificar as ausências e emergências da cosmovisão indígena
seguindo a compreensão de Santos (2002, p.22) ao dizer que: “a
sociologia das ausências, está relacionada às experiências sociais, a
outra, sociologia das emergências, as expectativas sociais”.
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Por isso, tomamos 6 unidades de registro identificadas nos
marcos legais do IFPE e o contexto as quais estavam inseridas como
foco de análise na pesquisa para serem analisada à luz das ausências e
emergências. Sendo assim, inicialmente buscamos identificar as
temáticas como Unidades de Registro (UR) nos marcos legais do IFPE
que estivessem alinhadas a temática estudada. Portanto, as temáticas
que nortearam nossas análises nos documentos legais do IFPE foram:
Saberes (05); Identidade (05); Diversidade (27); Costumes (01);
Multiculturalismo (01); Étnicas (indígenas) (13). Ressalta-se que as
temáticas contabilizadas aqui seguiram um grau de sentido e não de
forma (BARDIN, 2011), por isso, algumas delas foram desconsideradas
ao longo dos documentos.
Após a identificação das UR, foi feita a unidade de contexto
(UC) no intuito de codificar a UR em segmento de mensagens cujas
dimensões são ótimas para que se possa compreender a significação
exata da unidade de registro “(BARDIN, 2011, p.137). E na busca
dessa compreensão que lançamos mão da análise da enunciação
enquanto palavra em ato (BARDIN, 2011). Por isso, buscou-se
compreender as seguintes condições de produção das unidades de
contexto: 1/ Afinal, de que modo ás temáticas identificadas ao longo
dos marcos legais do IFPE revelam as ausências ou emergências da
cosmovisão indígena no IFPE? 2/ O que as recorrências das temáticas
indicam (importância, ambivalência ou denegação)? 3/ E as temáticas
silenciadas, qual sentido elas têm?
Por consequência, será iniciada a caminhada da cosmovisão
indígena no âmbito do IFPE a partir da primeira condição de produção
desvelada. Portanto, ao observamos os marcos legais do IFPE
observamos que a dinâmica de alinhamento das temáticas identificadas
revelam que apesar dos itinerários formativos do IFPE no ponto de vista
dos saberes, por exemplo, observem a diversidade da sociedade e,
portanto, permitindo abrir caminhos para “substituir a monocultura do
saber cientifico por uma ecologia dos saberes” (SANTOS, 2002) ao
mesmo tempo os documentos legais apontam para as expectativas
sociais, pois, indicam uma “possibilidade futura ainda por identificar
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e uma capacidade ainda não plenamente formada para levar a cabo”
(SANTOS, 2002). Logo, podemos ver certa confluência de ausências e
emergências no marco legal do IFPE.
Ao observamos a recorrência da temática diversidade podemos
apontar como sinal de importância dada pelo IFPE haja vista que se
trata de uma função social e, por isso, todas as suas ações permeiam a
diversidade. Entretanto, é preciso ressaltar que a diversidade no marco
legal do IFPE é entendida é inscrita numa perspectiva genérica, ou seja,
reconhece o quadro diverso de seus estudantes e busca acolher, no
entanto, não identifica, por exemplo, que neste leque de diversidade
encontram-se estudantes indígenas os quais possuem identidades
especificas, por isso:
É necessário reconhecer e valorizar a identidade étnica especifica de
cada uma das sociedades indígenas em particular, compreender suas
línguas e suas formas tradicionais de organização social, de
ocupação da terra e de uso dos recursos naturais. Isto significa o
respeito pelos direitos coletivos especiais de cada uma delas e a
busca do convívio pacífico, por meio de um intercâmbio cultural
com as diferentes etnias (AGUILERA URQUIZA, 2010, p. 58).

A unidade de registro que depois da diversidade se destacou foi
questões étnicas (destaco indígenas). Diante disso, observamos no
marco legal algo fundamental nas orientações das ações do IFPE: a
redução dos estigmas em relação aos povos indígenas, algo que é
bastante presente na nossa sociedade. De acordo com Goffman (2013,
p.11) “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o
total de atributos considerados como comuns e naturais para os
membros de cada uma dessas categorias” Assim, na sociedade os
povos indígenas também são categorizados e tem seus atributos
identificados como: homogeneização (bloco único); cultura é atrasada
e primitiva (Produziram (e produzem) saberes, ciência, arte etc.);
culturas congeladas ( nu ou de tanga com o arco e flecha); pertencem
ao passado e brasileiro não considera a existência dos povos indígenas
na formação de sua identidade (FREIRE, 2016). Em virtude disso,
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eliminar os equívocos apresentados acerca dos povos indígenas é uma
promoção de um tempo descolonial no âmbito da Educação.
E, por fim, as temáticas (saberes, diversidade, costumes,
multiculturalismo, Étnicas (indígena) foram silenciadas no Regimento
do IFPE. Assim, quando tais questões não aparecem em um dos marcos
legais do IFPE, não apenas significa ausência de discussão de temáticas,
mas “invisibiliza toda outra geografia (e porque não, geopolítica) de
saberes e conhecimentos”. (LIMA e ALMEIDA, 2014, p.6). Ou ainda,
invisibiliza “os outros sujeitos de saberes enquanto indivíduos e/ou
grupos sociais e/ou sujeitos históricos que também contribuíram (e
contribuem) para a formação das nossas sociedades”. (LIMA e
ALMEIDA, 2014, p.6).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo alicerçado na pós-colonialidade e, por isso, pensando
um tempo pós-colonial no âmbito da Educação, ao entender que as
instituições educativas são fonte de distintos saberes. Por isso, fomos
buscar do referido tempo pós-colonial no âmbito do IFPE a fim de
caminhar pelas ausências e emergências de quem compartilha a
cosmovisão indígena e ao mesmo tempo entender o IFPE a partir da
relação colonizadora / descolonizadora com o conhecimento em relação
aos que compartilham a cosmovisão indígena.
De modo geral, das 6 unidades de registro identificadas no
âmbito nos documentos legais norteadores do IFPE, percebemos que a
diversidade teve a maior recorrência dada ao grau de importância que o
IFPE deu a referida unidade de registro a qual é seu guia nas orientações
para as ações. Em segundo lugar, identificamos a questões étnicas
(destacamos indígenas) como unidade de mais recorrência.
Sendo assim, no caminhar nas presenças e/ou ausências da
cosmovisão indígena a partir do marco legal do IFPE observamos que
a diversidade é o eixo norteador de suas ações o que qualificamos como
algo positivo uma instituição prezar e se guiar pela diversidade. Por
outro lado, observamos que a diversidade inserida nos dois documentos
legais do IFPE (PPPI e PDI) encontra-se de forma genérica e, por isso,
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não atenta para a diversidade de cada grupo étnico. No ponto de vista
das questões étnicas salientamos a preocupação do Instituto a direcionar
suas ações educativas ao combate aos estigmas e cria acesso a canais de
diálogos com as comunidades indígenas. O que aponta para uma
abertura do Instituto a aprendizagem a partir dos saberes dos povos
indígenas e da escuta de seus anseios, ou melhor, de ações que acolham
sua cosmovisão. No que diz respeito às ausências das unidades de
registro no Regimento do Instituto identificamos como uma forma de
tornar invisível não apenas o leque de conhecimentos existentes, mas
também os sujeitos dotados destes conhecimentos.
Por fim, ao longo da nossa caminhada pela presença e/ou
ausência da cosmovisão indígena no âmbito do IFPE, podemos
observar que existe uma confluência entre as duas questões. Ao
possibilitar uma abertura à diversidade de saberes e por outro lado,
observamos algo no futuro. E ao mesmo tempo entendemos a partir das
análises um caminho de construção para uma relação pós-colonial na
Educação. Diante disso, é preciso tornar um cenário mais materializado
na instituição, digo, ser reconhecida em todos os seus segmentos como
uma instituição pós-colonial.
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INTRODUÇÃO
A regularização fundiária, certificação e titulação dos territórios
quilombolas, é essencial para a manutenção e resistência das
comunidades, porém não é o suficiente. Essa discussão entra também
no campo das políticas públicas educacionais, voltadas para atender a
população quilombola.
O Quilombo é um grande símbolo de resistência na história da
formação do Estado brasileiro, pois a formação destes territórios,
representam a luta da população negra frente à opressão sofrida no
regime escravocrata, ao qual foram submetidos, por um período de 300
anos de história do Brasil.
Dentre as formas de resistência, destaca-se a “fuga” para a formação
dos quilombos, espaço geográfico, estratégico e “silenciosamente”
ocupado pelos escravos em forma de protesto ao modo de vida e de
13
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trabalho a que eram submetidos no desenvolvido da produção e
reprodução nas grandes propriedades escravistas, “fugindo”, os
cativos deixavam fazendas e senzalas e constituíam nesses locais
um território de “liberdade”, de produção e reprodução da vida
(SILVA, 2019, p.31).

O povo negro, foi marginalizado ao longo da história do país,
mas foi a sua mão-de-obra a responsável pela produção e trabalho na
economia, no período colonial e imperial brasileiro, baseado no sistema
plantation. Apesar de tudo isso, a identidade e o direito deste povo
foram negados e ignorados ao longo dos anos.
O período que compreende os anos de 1850 a 1888, sancionouse, diversas leis de um movimento denominado de abolicionista, cujo
objetivo era extinguir a escravidão no império brasileiro. Esse
movimento foi impulsionado por influências europeias, principalmente
pelos ideais de “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” da “Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão” na Revolução Francesa. Não
podemos nos esquecer, das influências da Revolução Industrial, que
teve o pioneirismo na Inglaterra, com o modo de produção capitalista,
que transformou as relações de trabalho com surgimento das fábricas e
o fortalecimento do trabalho assalariado.
Após a Revolução Industrial inglesa a escravidão passa a ser
questionada em todas as áreas do globo. Surge um novo projeto
econômico baseado na utilização do trabalho livre. A Revolução
Francesa também empresta sua ideologia à conjuntura proclamando
a igualdade e a liberdade como direitos básicos do povo.
Obviamente essas palavras ganharam significados distintos
dependendo do grupo social que o utilizava. A liberdade era
reivindicada pelas elites americanas desgostosas com a opressão de
suas metrópoles, mas também pelos escravos em relação aos seus
senhores (ESTEVEZ, 2008, não paginado).

Estes movimentos, citados acima, influenciaram o movimento
abolicionista brasileiro. Pois neste período, o sistema capitalista, estava
na fase denominada de Capitalismo Industrial e com o seu
desdobramento, o sistema escravocrata, não favorecia o
desenvolvimento econômico dos países. Esse movimento pode ser
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analisado por meio das leis abolicionistas sancionadas no Brasil
(Quadro 1).
Quadro 1
Leis Abolicionistas no Brasil de 1850- 1888
Lei
Eusébio de
Queiros.

Leis Abolicionistas
N° da lei
Ementa
581, de
Estabelece medidas para a repressão do
4.9.1850.
tráfico de africanos neste Império.

Ventre Livre.

2.040, de
28.9.1871.

Declara de condição livre os filhos de
mulher escrava que nascerem desde a
data desta lei, liberto os escravos da
Nação e outros, e providência sobre a
criação e tratamento daqueles filhos
menores e sobre a libertação anual de
escravos.

Sexagenários
ou SaraivaCotegipe
Áurea

3.270, de
28.9.1885.

Regula a extinção gradual do elemento
servil14.

3.353, de
13.5.1888.

Declara extinta a escravidão no Brasil.

Elaborado pelo autor.
Fonte: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/leis-do-imperio-1

Os abolicionistas intelectuais, consideravam a escravidão um
atraso para o desenvolvimento do país, além das pressões externas,
principalmente da Inglaterra que era uma grande potência econômica
neste período. Com relação ao Brasil Estevez (2008) aborda que
Nessa lógica, o desenvolvimento brasileiro dependia
necessariamente da abolição dessa forma de trabalho, característica
de um mundo arcaico e atrasado. O mundo rural apresentava-se,
assim, como causa do atraso econômico e a nova vida urbana e
cultural impunha-se, nesse pensamento, como mais adequada para
14
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o progresso econômico. Verificamos, portanto, que a crítica desses
abolicionistas estava mais relacionada à construção de um novo
paradigma de Brasil, urbano e intelectualizado, do que à
preocupação com o bem-estar do escravo propriamente.
(ESTEVEZ, 2008, p. não paginado).

De forma tardia, em relação a outros países que utilizaram a
escravidão como forma de trabalho, no Brasil, ela foi abolida, com a
sanção da lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888, mais conhecida como lei
áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, não por mera bondade,
como é romantizado por muitos, mas devido as pressões e ataques
internos e externos que o governo do império estava sofrendo.
Mesmo com a abolição da escravatura, evidenciou-se, outros
problemas para a população negra, na recém república brasileira. Os
negros que se tornara libertos, não tinham acesso à terra, devido a Lei
de Terras que foi sancionada em 1850, que permitia adquirir terras,
apenas por meio da compra, e esta população não tinha condições de
comprar. Além disso, não tinham direito de acesso à educação, saúde e
demais serviços.
Em 1988 com a redemocratização do Brasil, foi promulgada
uma nova Constituição Federal onde a população quilombola passou a
ser reconhecida e lhes foi garantido o direito à regularização fundiária
de seus territórios. Apesar de ser uma grande conquista, para a
democracia e a população quilombola, os movimentos sociais passaram
a lutar para a conquista de direitos e políticas públicas voltadas para as
comunidades étnicas, para atender as especificidades e história deste
povo. Como por exemplo, no campo educacional com a criação de
escolas no/do quilombo e formação de professores para atuarem nessas
escolas.
METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho, baseia-se, na leitura e a
interpretação de trabalhos anteriores, que discutem a educação
quilombola, a leitura de leis e diretrizes educacionais quilombola e a
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coleta de dados sobre a quantidade de Comunidades Remanescentes de
Quilombolas e a quantidade de escolas Quilombolas, por estados no
Brasil.
Os dados sobre as comunidades quilombolas foram obtidos no
sítio da Fundação Cultural Palmares. Os dados referentes às escolas
quilombolas, foram obtidos através do sítio do Inep, que contém o censo
de educação e o catálogo das escolas brasileiras, podendo realizar no
filtro de pesquisa do inepdata a pesquisa de dados de interesse dessa
pesquisa.
A Geografia é uma ciência cujo objeto de estudo é o espaço
geográfico, junto deste conceito, derivam-se outras categorias de
análise espacial: o território, a paisagem, a região e o lugar. Esses
conceitos e categorias, são fundamentais para uma análise crítica de
algum objeto ou fenômeno espacial.
Ao se discutir sobre a educação das comunidades quilombolas,
esse trabalho utiliza a categoria geográfica “território”. Infelizmente,
desde a educação básica nas aulas de geografia, a discussão a respeito
do território, se restringe basicamente na sua dimensão política, ou seja,
o território como uma porção do espaço, delimitado, por limites naturais
ou artificiais e que ocorrem as relações de poder, mas nesse texto o
território apresenta uma abordagem mais ampla, relacionando o
território e a identidade.
A categoria geográfica “território”, conforme discute o geógrafo
Anjos (2009), em seu trabalho intitulado “A África Brasileira
População e territorialidade”, nos revela que é uma categoria física, que
entendemos como o espaço delimitado, mas que também é político,
social e econômico. O território quilombola vai além de um espaço
físico, está presente a relação do povo com a terra, a sua identidade,
pertencimento e a resistência ao longo da história.
O território é na sua essência um fato físico, político, social,
econômico, categorizável, possível de dimensionamento, onde,
geralmente, o Estado está presente e estão gravadas as referências
culturais e simbólicas da população. Dessa forma, o território étnico
seria o espaço construído, materializado a partir das referências de
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identidade e pertencimento territorial, e, geralmente, a sua
população tem um traço de origem comum (ANJOS, 2009, p. 149).

A instituição escolar é um espaço que influencia na formação
identitária dos alunos. Por isso, é importante a criação de escolas que
atendam as especificidades históricas e culturais de cada povo e
também investimento em cursos para a formação inicial e continuada
dos profissionais que atuam em tais escolas, pois isso fortalece a cultura
e a identidade, interferindo diretamente na relação com o território.
Quando se nega, esse direito aos quilombolas, acaba forçando com que
o seu processo de escolarização ocorra em espaços desconexos com a
sua realidade, que diversas vezes nega e desvaloriza a identidade desse
povo.
A escola pode ser considerada, então, como um dos espaços que
interferem na construção da identidade negra. O olhar lançado sobre
o negro e sua cultura, no interior da escola, tanto pode valorizar
identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminálas, segregá-las e até mesmo negá-las (GOMES, 2002, p.39).

A efetivação da educação quilombola, com a criação de escolas
em seus territórios, com currículos que atendam as especificidades
históricas e culturais da população e formação de professores que
atendam estas especificidades, favorece a permanência do quilombola
e o fortalecimento da sua identidade.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com a promulgação da nova Constituição Federal, após a
redemocratização do Brasil os territórios quilombolas tornaram- se, não
apenas reconhecidos pelo Estado, mas também a possibilidade de serem
regularizados. Essa conquista é fruto das lutas do movimento negro,
sendo um importante passo para um país dito democrático e que foi
garantido pelas Disposições Transitórias – Art. 68 – “Aos
remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando
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suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir os títulos respectivos” (BRASIL, 1988).
A regularização fundiária destes territórios, passam por dois
processos, sendo que o primeiro é a certificação, realizada pela
Fundação Cultural Palmares, onde ocorre a autodefinição da
comunidade. Após esse procedimento a comunidade caminha para o
segundo processo que é a titulação, realizada pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. A titulação é uma etapa
muito importante para que as comunidades possam gozar dos direitos
que lhes são atribuídos, pois este título lhes dá a garantia da terra.
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por
meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação
e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[...] § 4o A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto
será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural
Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do
regulamento (BRASIL, 2003).

Os quilombos são territórios que representam a resistência dos
negros frente a opressão do sistema escravocrata que perdurou quase
300 anos de história no Brasil. Os quilombos originários, eram
formações de grupos de escravos que fugiam dos seus senhores. Nestes
territórios, era possível manifestar a territorialidade dos países que
advieram, como a sua cultura, religião, culinária e costumes.
Só havia fugitivos e quilombolas porque existiam homens
escravizados sob exploração e violência. A ação quilombola era
explicada na negação ao regime escravista. Em outras palavras, ao
fugir e se aquilombar, ainda que “sem conscientização”, os
escravizados acabavam por “dinamizar a estratificação social” sob
o cativeiro, já que sua força de trabalho deixava de ser simples
mercadoria. Portanto, a fuga e o aquilombamento tornaram-se
fundamentais em determinado momento político da história do
Brasil (GOMES, 2006, p. 14).
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Esses territórios carregam uma grande parte da construção da
história do Brasil e estão espalhados por quase todos estados brasileiros,
exceto nos estados do Acre, Roraima e do Distrito Federal. No Brasil,
conforme a Fundação Cultural Palmares, há 3.466 comunidades
remanescentes de quilombolas. No mapa abaixo (Figura 1) é
apresentada a espacialização destas comunidades, por estados
brasileiros.
Figura 1
Número de Comunidades Remanescentes de Quilombolas, por
estados, no Brasil em 2021

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2021.

O movimento Negro, conforme a periodização15 estabelecida no
trabalho de Domingues (2007), em sua terceira fase, passou a debruçar
na luta para escolarização dessa população.

15

Terceira fase do Movimento Negro organizado na República (1978-2000): do
início do processo de redemocratização à República Nova.
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Naquele período, o movimento negro passou a intervir amiúde no
terreno educacional, com proposições fundadas na revisão dos
conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação de
professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; na
reavaliação do papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiuse a bandeira da inclusão do ensino da história da África nos
currículos escolares (DOMINGUES, 2007, p. 115- 116).

O Movimento negro neste período conquistou políticas
afirmativas, como as discussões da criação de políticas de cotas para a
inserção nas universidades, a sanção da lei 10.639/03, que tornou
obrigatório o ensino de História e cultura afro-brasileira e que foi
alterada pela lei 11.645/08, que passou a incluir também a História e
Cultura afro-brasileira e Indígena, e também a criação das Diretrizes
nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais, em 2004.
Apesar dos avanços dessas leis, infelizmente, sabemos que muitas
escolas trabalham estas temáticas, apenas na Semana Nacional
Consciência Negra, sendo que é uma temática que deve ser
desenvolvida de forma interdisciplinar ao longo de todo o ano, para se
conscientizarem, desconstruir e pensar a questão étnico-racial de forma
crítica conforme afirmam Faria; Santos; Azevedo (2020).
Com relação a escolarização das comunidades remanescentes de
quilombolas, foram aprovadas pelo Conselho Nacional da Educação –
CNE, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola – junho de 2012, às Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica – novembro de
2012 e as Diretrizes Nacionais Operacionais para a garantia da
Qualidade das Escolas Quilombolas – dezembro de 2020. Essas
diretrizes são resultados da luta dessa população, mas é necessária uma
análise da implementação das mesmas.
Esses documentos viabilizam a implantação de escolas
quilombolas, sendo um instrumento para que o processo de
escolarização, ocorra nos seus territórios, contribuindo para a
permanência da escola na comunidade, evitando a evasão escolar e as
reprovações, pois os currículos são elaborados, pensando no contexto e
na territorialidade quilombola.
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A instituição do Programa Nacional de Educação do Campo –
PRONACAMPO, em 2013, trouxe uma política de ampliação da
educação básica e superior para a população do campo. O artigo 2° do
documento, traz a definição de população do campo, incluindo os
quilombolas e outros povos na definição, baseado no Decreto nº 7.352,
de 2010.
O segundo eixo do artigo 4° do PRONACAMPO (2013), define
quatro eixos do programa, destaca-se o segundo, que é a “Formação de
Professores”, que estabelece a formação inicial e continuada de
professores do campo e quilombola, com apoio do PROCAMPO e da
RENAFOR. Diante disso, foi possível ofertar cursos de Licenciatura
em Educação do Campo em Institutos de Ensino Superior. MOLINA
(2015), identificou 42 cursos de Licenciatura em educação do campo,
mas desde 2016, conforme o sítio do MEC, não há fomento para novas
vagas, mas algumas universidades ofertam vagas, conforme os seus
orçamentos.
A crítica que realizamos não desconsidera a importância desse
programa, mas o que nos preocupa é a inclusão dos quilombolas na
educação do campo, sem ofertar cursos específicos para a formação de
professores em escolas quilombolas, isso é algo perverso, pois mesmo
que esses grupos possuam relação com a terra, desconsidera-se
totalmente a história de sua luta por reconhecimento e as suas
especificidades.
Pesquisas como a da COSTA (2016), mostram um exemplo que
a formação de professores quilombolas quando acontece, ocorre de fato,
por meio da formação continuada. A autora discorre, em sua pesquisa,
sobre o exemplo de um curso de formação continuada no estado do
Mato Grosso, que foi ofertado pela UFMT com aprovação da SECADI.
O curso enfrentou dificuldades, em sua oferta, devido à falta de verba
financeira, sendo possível a sua realização devido a uma cooperação
que ocorreu entre a Secretaria de Educação do Mato Grosso e a UFMT.
Em vários estados e municípios brasileiros têm sido organizados e
ministrados cursos de extensão, de aperfeiçoamento e de
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especialização sobre a questão racial, através da articulação entre as
universidades, as secretarias de educação e os movimentos sociais.
Os núcleos de estudos afro-brasileiros, no interior das universidades
públicas e privadas do País, têm sido solicitados a dar apoio a essas
e outras iniciativas, por meio da realização de cursos, oferta de
disciplinas, organização de seminários, produção de material
didático e de pesquisas voltadas para a educação básica. No entanto,
a movimentação não é suficiente para superar a situação de
desequilíbrio enfrentada pela discussão sobre a diversidade étnicoracial nos processos de formação inicial e continuada de
professores(as) (GOMES, 2008, p.96).

A ausência de escolas em comunidades quilombolas é algo
violento para a população, pois, força os estudantes a se inserirem em
contextos escolares urbanos, que não atende às suas especificidades
num contexto que nega seus territórios e a identidade. Gusmão e Souza
afirmam que
A terra é de uso coletivo e a produção está voltada para a
subsistência; as festas e o trabalho informam as relações sociais
existentes, organizam a vida e se tornam verdadeiros espaços
educativos nos quais os mais novos acessam a memória cultural que
dá sentido à existência do grupo (GUSMÃO E SOUZA, 2012, p.
235).

Na tabela abaixo (Tabela 1), é possível identificar a relação entre
a quantidade de comunidades remanescentes de Quilombolas, por
estados no Brasil em 2021 e a quantidade de Escolas Quilombolas, por
estados.
Tabela 1
Relação das Comunidades e Escolas Quilombolas, por estados,
no Brasil em 2021.
Unidade
Federativa
AL
AM
AP
BA

Quantidade de
Comunidades Quilombolas
70
8
44
827
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Quantidade de Escolas
Quilombolas
51
7
37
578

CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL:

53
42
69
846
405
22
78
264
45
195
89
38
41
33
8
137
18
37
56
45
3.471

37
29
74
803
192
6
10
294
30
94
58
4
37
21
4
61
6
40
24
29
2.526

Fonte: Inep e Fundação Cultural Palmares, 2021.
Organizado: autor, 2021.

A existência dessas escolas na tabela acima, é o resultado da
conquista do movimento negro na luta por políticas públicas no campo
educacional, para as comunidades remanescentes de quilombolas.
Porém, ao analisar e comparar a quantidade de comunidades e escolas
por estados, é necessário fazer uma reflexão crítica, pois, apesar de
alguns estados brasileiros, possuírem uma quantidade de escolas
próximo ao número de comunidades quilombolas, os dados não
mostram qual etapa e nível de ensino contempla cada comunidade
quilombola, e se em todas as comunidades possuem escolas com todas
as etapas de ensino da educação básica.
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Apesar dos avanços nas leis é preciso efetivar a aplicação dos
direitos para as comunidades étnicas, a existência das políticas públicas
é essencial, mas, não é o suficiente, se estas não forem colocadas em
prática. É necessário que haja um diálogo constante com a população,
para o exercício da cidadania de todos e a participação da população em
fiscalizar e analisar não apenas a quantidade, mas a qualidade e os
recursos aplicados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Geografia escolar, nessa discussão, aparece como um
instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do pensamento
crítico dos alunos nas comunidades de quilombolas. O ensino de
geografia pode contribuir significativamente para os alunos
conhecerem não apenas a sua história, mas compreenderem a afirmação
de suas territorialidades no espaço geográfico.
Por isso, é importante uma formação sólida de professores que
trabalham com a educação geografia em escolas quilombolas. Discentes
que compreendem a complexidade da história e a luta das comunidades
étnicas, podem contribuir fortemente para a decisão da permanência da
população em seus territórios e o fortalecimento de suas identidades.
A discussão que permeia sobre as comunidades étnicas, não
deve se restringir apenas na educação, pois envolve diversas questões
frente ao sistema capitalista que visa inviabilizar a permanência da
população em seus territórios, como a titulação de suas terras, serviços
de saúde e o mundo do trabalho.
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INTRODUÇÃO
O presente texto tem como objetivo discutir a questão dos
territórios sociais e suas cartografias, tomamos como recorte a cidade
16

Discussão apresentada originariamente in: Caderno de Geografia, v.30, Número
Especial 2, 2020. DOI 10.5752/p.2318-2962.2020v30nesp2p301. Aqui a palavra
“vencidos” se aplica não no sentido dos derrotados enquanto sujeitos históricos
participantes da construção do território brasileiro, porém vencidos pelo aparelho
burocrático da escrita estamental onde o discurso dos poderosos, dos dominadores são
ainda hoje o discurso operante.
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de Palmeira dos Índios, pois os diversos projetos desenvolvidos através
da Pro Reitoria de extensão da Universidade Federal de Alagoas foram
executados em atenção as demandas apresentadas pelo lugar e onde a
UFAL tem uma das suas Unidades Acadêmicas. Essas demandas foram
oriundas da percepção de que os conteúdos das ementas das diferentes
disciplinas que compõe o escopo dos conteúdos dos diferentes cursos
que fazem o Campus Arapiraca, padecem de um olhar mais próximo da
realidade onde as Unidades estão serão inseridas, onde a população
local foge ao perfil do sujeito que o discurso das disciplinas com um
olhar fechado e eurocêntrico centram suas análises.
Sabe-se que um dos grandes recursos que a geografia se utiliza
para complementar suas análises e informações é a Ciência
Cartográfica. E que sendo a mesma um discurso de poder, a Cartografia
representou o discurso das elites que comandam o mundo. A
Cartografia Social surge como um espaço de possibilidades para que
“outros discursos” sejam representados, e assim possamos educar para
uma realidade concreta e onde as pessoas possam construir ações
objetivas calcadas numa realidade concreta e completa. Entendemos
que através da Cartografia Social (CS) poderemos tratar de uma
problemática que envolve questões de ordem cultural, política e
econômica.
É de fundamental importância que a Geografia possa colocar
posições em um campo teórico e provavelmente metodológico à
reflexão do lugar dos povos negros e indígenas, no tempo histórico das
contradições da valorização do espaço que se caracteriza na alienação e
reificação do valor capitalista da apropriação dos territórios indígenas e
quilombolas no processo de formação territorial do Brasil. As pequenas
cidades de origem colonial como é o caso de Palmeira dos Índios, têm
muito a contar sobre esse processo de construção do território brasileiro
e silenciamentos dos povos originários e dos povos negros
escravizados.
O atual momento histórico pelo qual passa o nosso país, nos
convida a colocar novamente nas rodas de discussões os povos
tradicionais na ordem do dia. O desmantelamento das políticas públicas
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ligadas aos povos tradicionais como um todo tem sido de grande
proporção e o espaço da sala de aula é o lugar por excelência para que
possamos alertar para as perdas de garantias individuais e coletivas que
esses segmentos tiveram diante das medidas políticas do atual governo
brasileiro.
A Geografia tem como um dos seus discursos estruturantes a
“produção espacial”, questionar a não visibilidade de determinados
grupos sociais dentro da produção espacial do Brasil enquanto
sociedade é tornar claro que a obrigatoriedade da construção
epistemológica da Geografia se dá através da prática da geografia com
perspectivas próprias da realidade social, que aliado a teoria teremos
um produto que reflita essa mesma realidade. O que a Cartografia
oficial não fez foi colocar exatamente dentro de sua produção a
presença dos povos indígenas, ribeirinhos, caiçaras, camponeses,
ciganos, sem teto, povos de terreiros, etc, nas suas representações. A
invisibilidade desses segmentos dentro da produção cartográfica é
minimizada com a inserção da Cartografia social como instrumento de
visibilidade do discurso cartográfico comprometido com a Geografia
social.
Não se pretende nesse texto cuidar dos meandros teóricos acerca
da produção do espaço, mas exatamente aponta como essas
representações do espaço produzido na cidade de Palmeira dos Índios
poderá ser um espaço dialógico de educar para a realidade.
A cidade
Viva meus filhinhos da fulô do limão... viva meus filhinhos da
fulô do imbu... da fulô do caju... de todas sementes... (Toré
cantado pelos índios Xucuru-Palmeira).

O processo de colonização, quando se apropria de territórios que
têm um povo nativo originário do lugar (sem o processo de imigração)
gera uma onda inevitável de violência, pois são submetidos a novas
culturas e a um novo poder. A força militar do Estado colonizador é
usada para ditar o domínio sobre os nativos dos territórios colonizados,
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com presença militar, jurídica, administrativa e religiosa. Segundo
Moraes (2002) a colonização gera uma relação sociedade-espaço, onde
os naturais do lugar são concebidos como atributos do espaço, uma
sorte do recurso natural local (MORAES, 2002, p. 85-86).
Comungando com o pensamento de Said e Moraes (1995,
2002), observa-se que essa prática do imperialismo “pensar, colonizar,
controlar terras”, predominou no território de Palmeira dos Índios, que
sofreu perdas consideráveis como os povos indígenas e as comunidades
de negros rurais ou “quilombolas”.
Tudo na história humana tem suas raízes na terra, o que significa
que devemos pensar sobre habitação, mas significa também que as
pessoas pensam em ter mais territórios, e, portanto, precisaram fazer
algo em relação aos habitantes nativos. Num nível muito básico, o
imperialismo significa pensar, colonizar, controlar terras que não
são possuídas e habitadas por outros. Por inúmeras razões, elas
atraem algumas pessoas e muitas vezes trazem uma miséria
indescritível para outras (SAID, 1995, p. 37).

Para Moraes (2002, p. 80): “Colonização envolve conquista, e
esta se objetiva na submissão das populações encontradas na
apropriação dos lugares e na subordinação dos poderes eventualmente
defrontados”. O processo de colonização traz características de
violência, conquista e poder militar. As estruturas produtivas já
existentes têm que se adaptar ao novo poder de colonizador, quer por
incorporação ou por destruição. Notadamente a colonização pode ser
afirmada como um processo de valorização do espaço, com apropriação
dos meios naturais, transformando-os numa segunda natureza e numa
produção de formas espaciais, e apropriação do espaço produzido.
Neste sentido a apropriação do território de Palmeira dos Índios
pelos portugueses trouxe diferentes espacialidades ao lugar e a
territorialização do grupo português implicou drasticamente no
processo de (dês) territorialização de outros grupos. O processo de (dês)
territorialização acontece quando expropriados do seu território estes
povos não conseguem se territorializar em outros espaços acontecendo
a exclusão e a marginalização dos mesmos. Estes territórios que estão
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em disputa, se tornam garantia de identidade e luta, sendo transformado
de território de exclusão e marginalidade para território de luta e
sobrevivência garantidos pela tradição e pela ancestralidade. A
destruição, a construção e a reconstrução fazem parte do espaço
tornando-o qualificado para as futuras apropriações, “A constituição de
um território é, assim, um processo cumulativo, a cada momento um
resultado e uma possibilidade – um contínuo em movimento”
(MORAES, 2002, p. 57). Sendo assim, a construção de um território
torna-se uma maneira singular de ler a história de um lugar. Portanto, a
apropriação é um elemento que define território. Porque qualifica uma
porção de terra através do trabalho social do grupo que ocupa e explora
aquele espaço, numa evidente relação sociedade-espaço17.
Tem-se na história da formação do território como a explicação
dos processos sociais resultantes das intervenções humanas que
envolvem dimensões econômicas, políticas e culturais da vida social, o
que dá uma identidade ao território que pertencem a um povo e a uma
cultura própria. Resgatar a história da formação territorial é importante
para fazer uma análise das ações que culminaram nas atuais áreas de
dominação do Estado. A Geografia humana se preocupa em entender e
explicar as formas de ocupação e valorização do espaço natural através
do trabalho humano identificando, o modo de ser, de agir, as

17

Esta discussão é feita com muita propriedade por Antonio Carlos Robert de Moraes
em sua obra: A Valorização do espaço, onde ele afirma que: .... Nesse sentido resta o
espaço como categoria social real, o espaço-resultado, construído e em construção, o
espaço real como demarcação de práticas sociais precisas, uma realidade que não
prescinde em hipótese alguma da vitalidade histórica que lhe é impressa por uma
sociedade concreta. Não há, espaço sem sociedade, nesta concepção; ou melhor, não
pode haver espaço, nem como categoria a priori e ideal nem como dimensão física
isolada e arbitrariamente pré-delimitada. O que há é a possibilidade de se trabalhar
uma relação sociedade-espaço, relação que é social exclusivamente, e que
historicamente se expressa em processos reais ou mais complexos, cuja compreensão
deve ser tarefa de uma teoria marxista da geografia. Daí a proposta que aqui será
desenvolvida: trata-se de desvendar as formas concretas que qualificam e determinam
essa relação, cuja historicidade a define enquanto processo permanente de dês
naturalização, humanização e socialização do espaço terrestre. (MORAES, 1999,
p.72-73).
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manifestações culturais e históricas que atuam nas sociedades de modo
diferente na construção do espaço social.
Faz-se necessário observar a questão do Estado como
instrumentalizador e legitimador da segregação espacial sofrida pelos
povos negros e indígenas na organização do território brasileiro, assim
como as diversas formas de resistências empreendidas pelos diferentes
povos indígenas e quilombolas para conseguirem sobreviver ao
massacre imposto pelo modelo econômico capitalista onde o Outro não
existe essencialmente enquanto Ser e sim enquanto mercadoria e onde
a terra teria apenas valor de troca e não valor de uso. De acordo com
(SILVA, 2004, apud, MARTINS, 1998, p.16-17).
Se a mercadoria é um instrumento para subjugar os povos indígenas,
tem também o seu retorno, a sua contrapartida. Ao mesmo tempo
em que destrói ou modifica as sociedades tribais, cria um canal de
vivificação de relações sociais, lança o índio na contradição da
sociedade de mercado... O índio se transforma em agente dos
processos da sociedade que pretende dominá-lo, passa a ser sujeito
político do mundo que pretende fazê-lo desaparecer...

A apropriação do território que hoje forma o município de
Palmeira dos Índios traz uma história de exclusão visível a qualquer
olhar mais atento dirigido à sua formação territorial. Esta formação está
mascarada pela romântica lenda indígena não permitindo as pessoas
perceberem a violência impetrada aos diferentes povos na formação do
território palmeirense, o que torna os habitantes desta cidade
desinformados sobre sua própria história, sua raiz, sua memória
(Viegas, 2020, p.302). E a presença dos quilombolas, também foi
apagada dos equipamentos que poderiam demarcar a presença do povo
negro na cidade: A destituição do espaço religiosos da Igreja Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos para a alocação do Museu18 XUKURU

18

Sobre essa discussão da destituição da Igreja em função do Museus de Usos e
Costumes ver artigo publicado Viegas, M. E. F. da S., & Moraes, O. B. de. (2020).
Museu de usos e costumes em Palmeira dos Índios, Alagoas, Brasil: sobreposição de
culturas, negação de identidades. Diversitas Journal, 5(3), 1898-1923.
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de Usos e Costumes da cidade, mostra esse apagamento da memória do
povo negro na cidade (Viegas e Moraes, 2020).
A discussão de uma cartografia social do município como
ferramenta metodológica de apropriação do território dentro dos
currículos da disciplina de Geografia coloca no tempo presente questões
cotidianas que contribuirão para uma visão com uma maior
proximidade do real da cartografia da cidade. É preciso entender que
uma invisibilidade cartográfica é antes de tudo reflexo de uma
invisibilidade sociológica e jurídica de determinados segmentos da
população da sociedade (Viegas, Cadernos de Geografia, 2020, v.30).
A aproximação da Cartografia Social como instrumento pedagógico de
leitura da cidade, se torna essencial, haja vista que sendo negados a
representação ou mesmo a existência dos quilombolas e indígenas
dentro da cartografia oficial, resta a cartografia social cobrir essa
lacuna.
Construir um outro mapa da cidade com função de
entendimento do lugar tornará o discurso geográfico um excelente leitor
da realidade junto aos alunos, e assim a Geografia estará contribuindo
para uma produção intelectual que problematiza e responde a realidade
de onde o aluno está inserido. O ambiente escolar deve ser um dos primeiros
lugares a ensinar os indivíduos a respeitar as diversidades, seja elas culturais,
raciais, econômica, uma vez que o Brasil é formado por diversas etnias, não
deve haver espaço para atitudes racista e preconceituosas. A Geografia é um
importante aliado para ser trabalhar uma educação que promova a igualdade
racial e o respeito às etnias. É necessária uma revisão nos conteúdos
curriculares para que a temática antirracial seja trabalhada nas escolas
independente dos alunos serem negros ou serem índios.

As identidades quilombolas e indígenas em muitas vezes não
são bem-vindas nos lugares onde estão inseridas, um processo histórico,
baseado em um discurso racista e excludente deixaram negros e índios
de fora do grande bolo de divisão da riqueza da nação. As lutas dos
povos indígenas para serem reconhecidos (existe uma farta literatura
que afirma que os índios do Nordeste não existem mais), o que os obriga
a uma constante reafirmação de sua identidade. E os povos
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quilombolas, que surgem organizados juridicamente após a
Constituição de 1988 também lutam pela reparação histórica, onde o
país reconhecendo o imenso prejuízo moral, econômico e social que a
escravidão impetrou ao povo negro, disponibiliza instrumentos através
de políticas públicas que possam ajudar ao negro brasileiro conseguir
condições de vida e inserção dentro da sociedade, porque “vidas negras
importam”.
CONCLUSÃO
Mapas e cartografia em geral são ferramentas utilizadas para
relatar uma realidade, simplificando-a. Ferramenta dos geógrafos, mas
também (e antes de tudo) dos militares, instrumento do poder público,
do Estado, isto é, do poder, os mapas não são coisas neutras como
tendemos muito a acreditar. Pensar, fazer um mapa é fazer escolhas. O
mapa é uma simplificação da realidade e dependendo se se opta ou não
por mostrar esta ou aquela informação, a representação da realidade não
será a mesma. Pode haver um interesse, uma aposta, em não mostrar
esta ou aquela informação em uma carta, ou, pelo contrário, mostrar
diferentes tipos de informações na mesma carta.
Nesta comunicação, esperamos que tenhamos sido capazes de
explicar, que todo o conhecimento produzido seja capaz de construir
uma idéia de Cartografia que represente a todos aqueles que fazem e
fizeram a construção do território brasileiro, e não apenas a de uma
classe. Que sejamos sensíveis as novas cartografias que fogem a
cartografia oficial, que a cartografia social tenha um espaço maior
dentro de nossos conteúdos, para que possamos atingir uma sociedade
menos assimétrica.
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INTRODUÇÃO
A Comunidade do Gesso, que se localiza numa bifurcação com
os bairros São Miguel, Pinto Madeira, Santa Luzia e Centro do
município de Crato-CE (Figura 1), carrega estigmas sociais que afetam
a identidade da mesma. Devido à presença desses problemas sociais os
moradores dos bairros próximos não reconheciam a Comunidade do
Gesso como parte do território da cidade, fazendo com que o local se
tornasse ainda mais esquecido pela própria sociedade civil e pelo poder
público (GOMES; SIQUEIRA; NUNES, 2018).
Assim, existia a necessidade de entendimento do que se
constitui tal Comunidade geograficamente enquanto componente
territorial da cidade. A respeito do território, e seguindo uma linha para
melhor entendimento, vale destacar, que toda definição é um ponto de
vista sobre determinado objeto.
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Nesse sentido, pensando na concepção de território como um
instrumento de exercício de poder (SOUZA, 1995), a comunidade
carrega alguns estereótipos que por muito tempo ajudaram a construir
uma ideia de “território marginalizado”. A marginalização espacial é o
atributo de valores que um dado lugar recebe seja de ordem econômica,
política ou cultural que contribuem para marginalizá-lo da rede de
lugares a qual se vincula (CORRÊA, 1995).
Figura 1
Confluência dos bairros que formam a comunidade do Gesso

Fonte: elaborado pelos autores (2021)
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Pensando nessa concepção, a construção desse espaço
marginalizado na comunidade se deu dentro dessas três esferas
(econômico, político e cultural) que acabam reforçando os conflitos
territoriais. Porém, Souza (1995) considera que territórios são
construídos e desconstruídos, podendo ter um caráter permanente, mas
também podem ter uma existência periódica, cíclica.
Com base nessa perspectiva e pensando na desconstrução de
diversos territórios marginalizados, destaca-se a crescente utilização da
Cartografia Social para delimitação e representação do espaço, dando
voz e visibilidade para comunidades que através do mapeamento
participativo contam suas vivências, lutas e histórias (EVANGELISTA,
2015). Essas iniciativas de mapeamento que se propõem a incluir
populações locais nos processos de produção de mapas disseminaramse, em todo o mundo, especialmente a partir de 1990.
Segundo Gorayeb (2014), a Cartografia Social constitui-se
como um ramo da ciência cartográfica que trabalha de forma crítica e
participativa, com a demarcação e a caracterização espacial de
territórios em disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e
cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos. Acselrad (2012, p. 13)
pontua que as “experiências de mapeamento participativo e cartografia
social acionam uma distinção política e analítica entre demandas por
terra e demandas territoriais”.
Assim, o processo da cartografia social aliada a uma
metodologia participativa coloca em evidência não somente o lugar,
como também o território. Território esse que vive conflitos e constrói
sua história por meio da resistência dos grupos que ali estão.
Pensando nisso, e tendo a comunidade do Gesso como campo
de estudo, esse trabalho busca apresentar discussões sobre esse
território por meio da experiência do processo de elaboração e execução
do mapeamento participativo realizado na comunidade, fruto de um
projeto de extensão intitulado “Cartografia Participativa: um olhar
geográfico na Comunidade do Gesso, Crato-Ce” da Universidade
Regional do Cariri (URCA), desenvolvido em 2017. O projeto teve
como principal objetivo a delimitação prévia desse território com
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intuito de potencializar as atividades desenvolvidas na comunidade e
contou com a participação de dois bolsistas e dois professores
coordenadores.
Nesse processo, destaca-se o papel do Coletivo Camaradas,
organização que atua na comunidade, como um parceiro essencial para
execução desse mapeamento, contribuindo com a aproximação da
comunidade com a universidade, pois o mesmo tem como um dos
objetivos a cartografia participativa como forma de estímulo ao
desenvolvimento socioeconômico da população (NASCIMENTO et al,
2017).
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos deste trabalho, além do mapeamento
houve primeiramente levantamento bibliográfico de trabalhos
relacionados à temática proposta que possam contribuir com a pesquisa.
Nessa primeira etapa da pesquisa, foram levantados textos e artigos para
um melhor direcionamento e aprofundamento sobre os conceitos chave
do trabalho, principalmente sobre Cartografia Social, Território e
Mapeamento Participativo, destacando Gorayeb (2014), Acselrad
(2013) e Souza (1995) como principais referências deste trabalho.
No que diz respeito a metodologias da cartografia social e
participativa, tem-se por um dos fundamentos a pesquisa participativa,
de pesquisa-ação (GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015). Assim,
não existe uma metodologia definida quando se fala na produção de
mapa por meio da Cartografia Social, pois há vários procedimentos para
realizar essa cartografia de cunho participativo, ficando, assim, a
critério do agente mapeador estabelecer métodos participativos,
intervencionistas e críticos adaptados ao contexto e aos interesses
locais.
Posto isso, o caminho metodológico adotado para o
mapeamento seguiu três etapas, sendo: 1ª Trabalho de Campo
(Georreferenciamento); 2ª Oficina na Comunidade – Construção do
Mapa Participativo e; 3ª Laboratório.
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Na primeira etapa, buscamos, junto com um morador da
comunidade, coletar algumas coordenadas com o uso do Sistema de
Posicionamento Global (GPS). Tivemos como principal objetivo o
reconhecimento prévio da área e coleta de alguns pontos considerados
importantes dentro da comunidade.
A segunda etapa teve como principal objetivo a construção do
Mapa Participativo por meio de uma oficina dividida em duas fases,
sendo a elaboração de Mapa Mental e posteriormente a utilização de
Croquis com Imagens de Satélite coletadas na plataforma gratuita do
Google Earth e anteriormente georreferenciadas. As imagens foram
impressas em tamanho A3 e sobre elas assentados papel transparente
no qual identificaram ruas, casas, áreas de lazer, escola e o que eles
achavam significativo de ser representado.
A terceira e última etapa foi desenvolvida somente pelos alunos
bolsistas do projeto de extensão, por exigir prática de manuseio de
ferramentas em Sistema de Informação Geográfica (SIG). Nessa fase
de laboratório todas as informações colhidas na oficina foram tratadas
através de um SIG que tem como função gerar o mapa em meio digital.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O processo de construção do mapa da comunidade para
delimitação territorial seguiu em geral as etapas essenciais já
mencionadas na metodologia. Durante o processo da oficina foi
registrado a presença de 11 pessoas, sendo adultos e crianças, e
membros do Coletivo Camaradas que mesmo não sendo da comunidade
tem uma vivência dentro do território.
Durante o processo de mapeamento os participantes foram
incentivados a refletir sobre o território e sua importância dentro do
município, no qual destacamos o papel da cartografia social e
participativa como um dos principais instrumentos de difusão das
informações espaciais. Essa reflexão teve início no desenvolvimento do
mapa mental (Figura 2), no qual se pode observar o nível de consciência
espacial e como os moradores compreendem o lugar que vivem.
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Figura 2
momento de elaboração do mapa mental na comunidade

Fonte: os autores (2017)

A utilização do mapa mental como recurso para mapeamentos
participativos é bastante recorrente, pois o mesmo busca representar o
espaço percebido e experienciado, se apresentando tal como ele é com
toda sua subjetividade.
Nota-se que na maioria dos mapas mentais produzidos alguns
pontos aparecem com certa frequência como Escolas, sede do Coletivo
Camaradas, Igreja, Projeto Nova Vida, Sociedade Cratense de Auxílio
aos Necessitados (SCAN) e o Campo do Gesso onde foi construído uma
Quadra Esportiva que vem a ser o maior ponto de referência de
localização da comunidade.
Alguns desses locais exercem papel fundamental dentro da
Comunidade do Gesso, contribuindo para o processo de valorização do
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território, evidenciando seus aspectos positivos. O quadro 1 apresenta
uma síntese dos locais que foram destaque na maioria dos mapas
mentais.
Quadro 1
locais com maior representação nos mapas mentais
Locais /
Instituição

Sede do
Coletivo
Camaradas

Sociedade
Cratense de
Auxílio aos
Necessitados
(SCAN)

Quadra do
Gesso

Descrição
Atua no sentido do
desenvolvimento
de
práticas que possibilitem a
desinvisibilização
territorial, pensando na
perspectiva de construção
de novas narrativas sobre a
Comunidade.
É
uma
instituição
filantrópica e sem fins
lucrativos que atua na
comunidade e em toda
cidade do Crato, voltada
para a atenção, o cuidado e
o entretenimento do idoso.

A quadra do Gesso, antes
conhecida como campinho
do gesso, foi um espaço que
durante
décadas
foi
depósito de rochas de
gipsita, que passou a ser
uma área de lazer para os
moradores e representa um
marco simbólico.
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Foto

Projeto Nova
Vida

Estimula
processos
socioeducativos para o
surgimento de agentes
comunitários
de
organização e mobilização
para o desenvolvimento de
ações com foco em
cidadania
e
direitos
humanos, artes e educação.

Fonte: organizado pelos autores (2021)

Na elaboração de croquis com a utilização de imagens de satélite
que englobam os bairros que compõem a comunidade (Figura 3), os
moradores demonstraram certa dificuldade em identificar pontos e
delimitar os limites do território. Essa dificuldade pode ser explicada
pela não familiarização com esse produto espacial como também as
diferentes faixas etárias dos participantes. Por outro lado, obtivemos
perspectivas diferentes que validam a utilização dos croquis como
metodologia do mapeamento participativo.
Figura 3
elaboração de croquis com imagem de satélite

Fonte: os autores (2017)
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Tivemos como principal questão que norteou a discussão nessa
etapa da oficina a presença da “linha do trem” como elemento
fundamental que delimita esse território. Essa linha se apresenta como
referência essencial para compreensão da separação desse espaço do
resto da cidade e do estigma criado ao seu entorno (AMORIM, 2020).
Por muitos anos a linha do trem foi utilizada como elemento de
referência, como uma fronteira que delimita o espaço, sendo utilizada a
expressão “da linha do trem para lá” para definir o espaço da
comunidade.
Mesmo com essa perspectiva em torno da linha do trem, os
moradores romperam com essa visão, delimitando o território para além
dessa fronteira. Vale salientar que os sujeitos passam a se entender, de
certa forma, enquanto coletivo, uma vez que observam e analisam os
conflitos presentes, chegando a uma melhor decisão.
Após representação do território e seus principais elementos
pontuados nos croquis e mapas mentais, se direcionou para o processo
de construção do mapa em laboratório, com base nas informações
coletadas. Aqui se destaca a importância de domínio das técnicas de
produção cartográfica e dos fundamentos da cartografia básica
(GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015).
Dentro das propostas de mapeamento participativo, essa etapa
de transferência dos dados para o meio digital, na maioria das vezes,
não é acompanhada pela comunidade, sendo essa uma das principais
dificuldades metodológicas da cartografia social. Diante disso, não foi
possível incluir a comunidade nessa etapa de laboratório devido à
complexidade do software utilizado e uma não capacitação da
comunidade com esse recurso.
Após o elucidado, todos os dados adquiridos passaram por
alguns ajustes necessários no Google Earth e posteriormente
transferidos para o software Qgis para finalização do mapa da
comunidade (Figura 4). Com certos cuidados, foram atribuídos
símbolos e cores para uma melhor leitura e interpretação do mapa.

- 418 -

Figura 4
mapa dos limites da comunidade elaborado em ambiente SIG

Fonte: organizado pelos autores (2017)

Destaca-se que, esse produto, se apresenta como resultado
preliminar, sendo uma representação simbólica das percepções dos
indivíduos que participaram desse processo, mas não uma
representação definitiva do território. Apesar disso, com esse
instrumento, pode-se entender melhor o espaço ocupado, dando mais
visibilidade para o mesmo. Com isso os moradores podem reivindicar
melhorias em seus territórios para o poder público, destinando maior
atenção para serviços de educação, saúde, lazer entre outras demandas
que se façam necessárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Cartografia Social se apresenta como uma ferramenta de
fortalecimento político de comunidades. Assim, esse tipo de
cartografia, que alia uma metodologia crítica e participativa dos grupos
envolvidos contribui para melhor tomada de decisões dos grupos em
seus territórios por meio do auto mapeamento. Além do mais, a
cartografia social aproxima, sem distinção, pesquisadores e os grupos
sociais mapeados.
Percebe-se, através dessa vivência que delimitar o território é
algo complexo, pois os moradores representaram a comunidade de
acordo com suas compreensões e vivências. Por outro lado, apesar do
seu histórico de território marginalizado, a comunidade conta hoje com
ações e organizações que procuram romper a visão estigmatizada da
comunidade do Gesso.
Contudo, o mapeamento se fez necessário para que os
moradores entendessem a importância da comunidade enquanto espaço
que constrói conhecimento, e compreendessem esse território como um
campo simbólico marcado pela identidade, vivências e relação de
pertencimento.
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INTRODUÇÃO
A pandemia da Covid-19 causou e ainda causa várias
transformações no mundo de maneira geral. Desde o início de janeiro
de 2020, as notícias apontavam a respeito de um vírus que estava
causando problemas de saúde e levando algumas pessoas a óbito na
China. Dentre janeiro a março, o vírus está se espalhando dentre os
continentes, já chegando às cidades no mundo Em março, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o vírus como uma
pandemia, assim o mundo necessita se reestruturar para controlar os
avanços (CASTILHO, 2020).
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Reis e Granato (2021) discorrem em seu texto o significado do
coronavírus e seus primeiros impactos na China e no mundo. Elas
mostram como este surto rapidamente se espalha em escala global e
interfere nas condições de vida das pessoas. Sendo assim, todas
atividades econômicas, turísticas, sociais, culturais e inclusive
educacionais foram afetadas de diferentes formas. Neste texto, as
atividades educacionais serão retratadas por ser daquelas nas quais
foram pensadas a produção de materiais didáticos.
Devido à pandemia da Covid-19, ocorreu outra forma pensar a
Educação por meio do ensino remoto, pois as escolas no Brasil e no
mundo foram fechadas para buscar diminuir a quantidade de pessoas
nas ruas para diminuir o contato e o contágio. Várias medidas foram
estabelecidas para que ocorresse o ano letivo, para os estudantes
tivessem suas aulas.
O ensino remoto se torna uma necessidade imediata para o ano
letivo ocorresse, para não se ter perda de emprego e de base educativa
para os estudantes. Sabe-se que os primeiros dias foram difíceis uma
vez que muitos professores não tinham trabalhado com plataformas
digitais, assim como os estudantes. Desta maneira, as adaptações foram
realizadas para que todos pudessem desenvolver suas atividades
educativas.
Segundo Sacramento e Cunha (2020) o uso de tecnologias
digitais para o ensino acabou sendo uma das maneiras encontradas
pelos governos estaduais e municipais de desenvolveram atividades
educativas para os estudantes, a partir de diferentes plataformas ou
redes sociais como “teleaulas (aulas ministradas em canais de TV
aberta, por exemplo), plataformas digitais ou um sistema misto de
teleaulas são um dos meios em que a educação está recorrendo,
para se adaptara esta nova realidade” (SACRAMENTO e CUNHA,
2020, p. 51). Além disso, uso de material didático padronizado,
cadernos de atividades mensais, apostilas em pdf nas plataformas,
postcasts, e outros materiais foram criados para que os estudantes
tivessem acesso a conteúdos mínimos.
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Durante este período da pandemia os desafios são muitos, e os
professores têm buscado trabalhar com diferentes materiais didáticos
para auxiliar na construção do conhecimento de seu estudante,
principalmente, aqueles que possam discutir a respeito do fenômeno da
Covid-19. Mas por que pensar a construção de material didático
principalmente neste momento tem sido um desafio? Quais são as
contribuições na produção de materiais com a temática da Covid-19
pode ser importante para o ensino de Geografia?
O objetivo deste texto é apresentar a produção de materiais
didáticos denominados boletins informativos sobre a Covid-19 para
ensinar Geografia nas escolas públicas e privadas. Os diferentes
desafios neste período têm proporcionado a repensar como organizar
conteúdos que tratem este tema e possibilite aos estudantes a analisar
os impactos da Covid-19 na vida cotidiana de forma reflexiva.
O Grupo de Ensino e Pesquisa em Geografia, Educação e
Cidades (GEPGEC) desenvolveu o primeiro material a partir dos temas
escolhidos pelos professores da rede básica e depois da aprovação dos
mesmos, começaram a elaboração efetiva, com distribuição dos
mesmos e com palestras online para as turmas das escolas básicas,
A produção dos materiais didáticos foi organizada pela bolsista
de Monitoria de Metodologia e Práticas Pedagógicas de Geografia
(2020-2022) e pelo bolsista de Iniciação Tecnológica – PIBITI CNPq
(2020-2021): “O ensino e a aprendizagem a partir de aplicativos e jogos
digitais para o ensino de Geografia na cidade de São Gonçalo dentro do
Projeto de Extensão: Oficinas Escolares de Geografia: diferentes ações
didáticas (DEPEXT-UERJ).
O uso de materiais didáticos é um meio utilizado nas aulas a fim
de promover uma aprendizagem mais significativa ao estudante, pois
cada material tem recursos e linguagens diferenciados. De acordo com
Zabala (1998, p. 167-168) são todos aqueles instrumentos que
proporcionam ao educador referências e critérios para tomar decisões
tanto no planejamento como na intervenção direta no processo de
ensino/aprendizagem e na sua avaliação. Para o autor, eles são
considerados meios que colaboram para que os professores possam
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responder aos problemas concretos em seus diferentes momentos de
processos de planejamento, execução e avaliação da aprendizagem.
Segundo Duarte (2015), os materiais didáticos são meios de
potencializar o ensino de Geografia em seus diferentes usos, de acordo
com a dinâmica realizada pelo professor em sala de aula. Para a autora,
a diversidade da produção destes materiais é necessária para se
trabalhar as diferentes linguagens e conteúdos com os estudantes. Pois
também depende de como o professor procura mediar os conceitos e
conteúdos geográficos.
Por isso, a importância da produção de materiais didáticos neste
período pandêmico como salientam Sacramento e Cunha (2020) é uma
forma de desenvolver diferentes capacidades nos estudantes de maneira
sistemática, criativa e lúdica dos diversos fenômenos, bem como das
paisagens, territórios, lugares que tiveram suas dinâmicas modificadas
por conta dos impactos da Covid-19.
Sendo assim, destaca-se que ensinar Geografia se torna neste
contexto primordial para o desenvolvimento da capacidade da
apreender sobre as diferentes maneiras de pensar geograficamente
sobre este fenômeno em diferentes escalas geográficas de análises e
seus efeitos na dinâmica espacial (ROZADO; MENDES;
SACRAMENTO, 2021). Uma vez que a circulação e os fluxos de
pessoas, os serviços e os objetos foram modificados para que o fluxo
do vírus também fosse diminuído.
Desta maneira, as fronteiras territoriais mundiais, nacionais,
mas também das fronteiras do bairro, da rua foram fechadas para conter
os avanços da pandemia. Toda a economia do global ao local foi
reestruturada por meio de políticas econômicas, não só do ponto de
vista de empresas, como também de blocos econômicos foi impactada
para pensar em estratégias e auxílios no combate ao desemprego, à
fome, e a outras necessidades básicas. Assim, também se percebeu a
diminuição da poluição atmosférica em várias cidades no mundo, a
diminuição da produção de energia durante um período, como também
os impactos nos oceanos e nos mares do aumento de lixo como as
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máscaras descartáveis e outros na natureza, dentre outros temas
relevantes.
O ensino de Geografia a partir das diferentes problemáticas
trazidas com a pandemia permite ao estudante a pensar
geograficamente, articular o conhecimento dos fenômenos geográficos
por meio de seus princípios, como argumenta Cavalcanti (2019), para
mostrar a necessidade da promoção dos meios de se trabalhar uma
forma de leitura e análise de uma dada realidade através dos conteúdos.
Assim, ensinar Geografia desenvolve a compreensão de leituras
e análises territoriais e espaciais na atual conjuntura que potencialize os
estudantes a refletir sobre como as localizações, as distribuições e as
escalas onde os fenômenos estão ocorrendo e os impactos que eles
causam em suas escalas de vivências.
Desta maneira, estudar esta disciplina na perspectiva dos
fenômenos relacionados à pandemia é pensar a partir de uma lógica de
compreender como as medidas para o controle da Covid-19 tem
impactado diariamente a sociedade no ponto de vista de suas atividades
diárias por meio de análises espaciais, territoriais e locais (NUNES;
AZEVEDO, 2020).
Por isso, a construção dos boletins informativos sobre a Covid19 para ensinar Geografia é uma possibilidade de contribuição para os
professores em trabalhar com diferentes temáticas potencializando
diferentes discussões dentro de sala de aula, que agregue na
aprendizagem dos fenômenos geográficos (SACRAMENTO; CUNHA,
2020).
METODOLOGIA
Os materiais didáticos são construídos ou adaptados de acordo
com a finalidade de se ensinar um determinado conhecimento. Neste
período da Covid-19, muitos professores começaram a perguntar se não
haveria materiais específicos para serem trabalhados nas aulas com os
temas ligados à Geografia. Desta forma, a partir do Projeto de Extensão:
“Oficinas Escolares de Geografia: diferentes ações didáticas” que é
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credenciado no Departamento de Extensão da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro desde 2016, cujo objetivo desenvolver diferentes
metodologias e didáticas para ensinar Geografia nas escolas, foi o
caminho para o diálogo entre as escolas.
Foi usada a metodologia qualitativa para o desenvolvimento
desses materiais com base teórica de Bodgan e Biklen (1994) os quais
argumentam que a investigação qualitativa em educação tem diferentes
maneiras de ser conduzida em múltiplos contextos, pois é um processo
que agrupa diversas estratégias de investigação com diferentes
características. Desta forma, a relação entre o conhecimento geográfico
e o fenômeno da Covid-19 a partir da elaboração de boletins
informativos para a ajuda ao trabalho do professor, contribuem para as
investigações sobre os impactos da Covid-19 e a apropriação do
conhecimento dos estudantes e dos professores em sala de aula
quaisquer que sejam.
À vista disto, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia,
Educação e Cidades (GEPGEC) por meio das bolsas de pesquisa de
iniciação à docência, científica, tecnológica e monitoria produziu os
boletins, bem como os divulgou por meio de seu site
https://www.gepgec.com.br/informativos-covid-19 e palestras on-lines
nas escolas. Estes materiais se tornaram uma maneira para o
desenvolvimento da extensão, assim como da divulgação científica,
pois se trata de um material de fácil acesso e praticidade para os
professores.
Durante o período de maio a setembro de 2020 os boletins foram
disponibilizados semanalmente; de setembro a dezembro de 2020,
quinzenalmente e a partir de 2021, mensalmente devido às diferentes
atividades do Grupo bem como dos bolsistas envolvidos.
Assim, as etapas da construção dos boletins informativos foram
organizadas da seguinte forma:
1) Reuniões para planejamento e organização das etapas da
produção do material didático e temáticas a serem produzidas;
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2) Coletas de dados e materiais sobre o tema em sites científicos,
de jornais e revistas do tema;
3) Seleção do material a ser escrito;
4) Escrita do material em formato de boletim;
5) Reunião para discussão do texto;
6) Correção do texto;
7) Diagramação do boletim;
8) Distribuição nas redes escolares.

Cada etapa procurou envolver uma parte da elaboração dos
boletins informativos a fim de cada bolsista produzisse de forma
adequada os materiais para serem distribuídos nas redes sociais de
professores e no site do grupo.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Durante o ano de 2020, os professores buscaram diferentes
estratégias para ensinar Geografia. Muitos trabalharam os conteúdos
vinculados às discussões da Covid-19. A Geografia, como ciência que
analisa o espaço geográfico e seus diferentes conceitos físico-naturais e
sociais, tem muito a contribuir para o pensamento geográfico dos
estudantes. Várias mudanças ocorreram tanto do ponto de vista global
como local para procurar conter a pandemia. Muitos professores
vinham ao Grupo de Pesquisa pedindo materiais locais para trabalhar
com seus estudantes os efeitos da pandemia em seus municípios. Outros
solicitaram temas específicos como a questão da economia no Brasil,
sobre os impactos nas favelas dentre outros temas.
Os materiais foram sendo produzidos a partir da necessidade dos
professores de acordo do tema trabalhado no bimestre. Pode-se destacar
os boletins informativos produzidos para os professores que trabalham
no município de São Gonçalo-RJ - local onde está localizado o campus
da UERJ-FFP. Os materiais tiveram diferentes temáticas durante o
período.
Exemplificando um desses materiais foi trabalhado o tema
Refugiados, pois é um dos conteúdos que tem sido desenvolvido pelos
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professores quando trabalham com a temática da População. Este é um
tema considerado relevante nas discussões contemporâneas ligadas à
crise humanitária por conta dos muitos deslocamentos realizados por
essa parte da população que acabam de sair do seu território por conta
de guerras civis, questões políticas, perseguições dentre outros.
Muitos refugiados vivem em campos de refugiados que são
determinados lugares onde reúnem pessoas que são deslocadas de seus
lugares de vivência devido a diferentes tipos de conflitos como já
mencionados. Esses campos ou abrigos podem ser na mesma região ou
país onde ocorrem os conflitos, na fronteira ou em outros países de
forma temporária. As condições desses lugares variam de acordo com
a ajuda humanitária da ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados). Dentro dos materiais são tratados de várias
questões relativas à pandemia, pois Paloschi e Luz (2020) argumentam
que os refugiados não têm possibilidades de distanciamento social, pois
a movimentação dentro e fora dos campos é complexa, já que estes são
lugares que dependem da entrada de serviços, materiais e suprimentos.
Ainda para as autoras muitas dessas pessoas vivem em situação
de vulnerabilidade social e econômica, e muitas estão desta maneira,
devido à falta de acesso a saneamento básico, bem como saúde e
trabalho. Além de muitos não terem documentação pra ter algum tipo
de atendimento legal.
O professor já tinha os boletins informativos partes de 1 a 5
sobre a Situação no Mundo e no Brasil e as ações de ajuda em diferentes
territórios neste período. Chamou a atenção, pois muitos não sabiam a
existência de refugiados na cidade (boletim informativo parte 6). Eles
estão sendo atendidos pelo CÁRITAS-RJ num posto de atendimento na
cidade, alguns estão recebendo o auxílio emergencial, outros estão
buscando ter as documentações necessárias para continuar no país,
outros estão buscando empregos, enquanto recebem ajuda dos bairros
onde moram.
O boletim mostra os impactos da Covid-19 no município para
essa população, analisando que os bairros de Jardim Catarina e
Guaxindiba recebem um grande número de refugiados e muitos moram
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de favor ou alugaram casas para viver. É importante destacar que esses
bairros são considerados áreas de risco por conta do tráfico existente
ali.
Desta maneira, a construção do boletim informativo sobre a
Situação dos Refugiados em Tempos de Pandemia tendo como recorte
espacial a cidade de São Gonçalo, 1) o primeiro ponto a procurar era
saber se existem e quem são eles, 2) depois como ocorre o acolhimento,
3) onde se localizam no município e 4) a situação atual, conforme
apresenta a Figura 1.
Figura 1
Boletim informativo sobre a Situação dos Refugiados em
Tempos de Pandemia de Covid-19 na cidade de São GonçaloRio de Janeiro.
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Fonte: Boletim informativo Covid-19. Disponível em:
https://www.gepgec.com.br/ informativos-covid-19.

Outro tema trabalhado foi a questão demográfica dentro do
município. Várias medidas restritivas foram implementadas para conter
o avanço do vírus, uma vez que este lugar tem mais de 1.000.000 de
habitantes, convive com segregação e desigualdade espaciais, falta de
políticas efetivadas urbanas de mais impactos.
No boletim correspondente a Figura 2, a proposta foi discutir
como estavam sendo os impactos naquele momento da covid-19 na
espacialização da população, 1) trabalhar com a questão demográfica
buscando compreender os números de casos confirmados e óbitos até
aquele momento; 2) compreender a evolução de casos dentro do
município; 3) mapear os bairros com casos confirmados e os impactos
em determinados lugares específicos do município; 4) discutir a questão
das aglomerações ocorridas em bairros específicos e os problemas
recorrentes.
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Figura 2
Boletim informativo sobre a COVID-19 no Município de São
Gonçalo-Rio de Janeiro.

Fonte:
Boletim
informativo
Covid-19.
https://www.gepgec.com.br/ informativos-covid-19.
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Disponível

em:

A organização dos boletins informativos tendo como temática o
município de São Gonçalo contribui para que os professores possam
construir suas aulas a partir das discussões vinculadas à escala local.
Por isso,
Produzir materiais didáticos possibilita pensar no desenvolvimento
de estratégias de intervenção e mediação de atividades que
construam uma atitude reflexiva para recontextualizar os conteúdos
desenvolvidos, bem como, outras habilidades, para estudo de fatos
e fenômenos que acontecem na sociedade e no espaço onde os
estudantes estão inseridos (SACRAMENTO, 2017, p. 221-222).

A autora discorre sobre a importância de pensar a construção de
materiais que também possam ser usados como parte da mediação da
aula a fim de promover a compreensão dos conteúdos a partir de
situações estudadas por meio de fenômenos e fatos geográficos nas
escalas geográficas vividas pelos estudantes.
É necessário destacar a defesa das situações geográficas em suas
escalas geográficas de análises, sendo assim, as discussões referidas aos
temas aqui propostos tiveram os boletins informativos construídos a
partir das diferentes escalas.
Para Nunes e Azevedo (2020) destacam que os estudos sobre a
Covid-19 relacionados às temáticas da Geografia favorece a
compreensão dos estudantes nas implicações as escalas de análises. Por
isso, a necessidade para eles de elaboração de atividades que sejam
construídas para articular os temas e a pandemia.
Salienta-se que a reflexão sobre os temas como Refugiados e a
Espacialização da população gonçalense no período da pandemia pode
mobilizar o pensamento geográfico nos estudantes, para que os
professores possam trabalhar as habilidades propostas dos documentos
oficiais educacionais.
A organização destes materiais mostram diferentes
possibilidades de trabalhar com os conceitos e conteúdos geográficos
podem ser planejados a partir dos objetivos trabalhados pelos
professores.

- 435 -

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto buscou-se compreender a importância da produção
de materiais didáticos com temáticas relacionadas à Covid-19 para que
os professores possam contextualizar os seus conteúdos as diferentes
mudanças ocorridas durante a pandemia.
Pode-se considerar relevante concluir que é necessário construir
esses materiais, pois muitas informações estão disponíveis em vários
lugares, mas sistematizadas de maneira pedagógica ajuda no processo
de trabalho docente em sala de aula.
Além disso, compreende-se que o ensino de Geografia é um
meio de fazer com que os estudantes reflitam sobre como os fenômenos
geográficos que estão sendo mobilizados a partir da dimensão das
articulações em redes, dos arranjos territoriais e as dinâmicas espaciais
presentes no debate sobre os impactos da Covid-19 e em cada escala,
bem como cada ação governamental construída ou pensada para criar
condições da vida cotidiana, no caso para exemplificar a produção dos
boletins informativos, a referência foi o município de São Gonçalo-Rio
de Janeiro.
A produção dos folhetos tem como objetivo a disponibilização
de mais uma forma de material didático nas aulas de Geografia, como
forma de contribuir para que os estudantes possam desenvolver
capacidades de leitura crítica geográfica, contribuindo para uma
aprendizagem significativa e compreensão do fenômeno da Covid-19
em sua realidade cotidiana local espacial.
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INTRODUÇÃO
A formação docente e a avaliação constituíram temática central
do IV Encontro Regional de Prática de Ensino em Geografia, assunto
que se prolonga, sobretudo pelas novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica e indicação de uma Base Nacional Comum (BNC-Formação),
conforme Parecer CNE/CP nº 22, de 7 de novembro de 2019 e
Resolução CNE/CP nº 02/2019.
Com efeito, a formação e a avaliação se apresentam como
constructos que ensejam discussões teóricas e posicionamentos vários
que precisam ser discutidos, notadamente em suas concepções e
finalidades. Nesse sentido, corrobora-se Villas Boas (2019) ao salientar
que a avaliação da aprendizagem ainda vem sendo uma temática pouco
discutida no âmbito da formação de professores.
Ao discutirmos a Avaliação como constructo potencializador da
aprendizagem, expressamos o sentido desse importante dispositivo que
integra o ensinar e o aprender saberes geográficos. Salientamos que tal
concepção está, igualmente, articulada ao conceito de espaço
geográfico, assim caracterizado pela possibilidade de ser vivido,
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percebido, lido, representado, cartografado, problematizado e
transformado.
Nessa direção, entendemos que tais características sugerem
apontamentos metodológicos que podem nos guiar em nossas práticas,
ao escolhermos um objeto do conhecimento a ser trabalhado. Perguntar
acerca do que é possível propor para que essas dimensões sejam
experienciadas pode constituir um exercício metodológico que implica
procedimentos de ouvir narrativas, realizar leituras de representações
várias, assim como grafá-las tanto por meio de palavras, quanto por
outras linguagens, a exemplo do desenho; ou ainda pensar/propor
alternativas para a resolução de problemas com os quais lidamos em
nosso cotidiano.
Com efeito, a pergunta mais recorrente dos professores e
gestores da educação em função da diversidade de modos de acessar a
escola ou os conhecimentos escolares no contexto da pandemia de
Covid-19 foi, certamente, como avaliar? Contudo, a concepção de
Avaliação subjacente a essa pergunta colocou em xeque a associação
equivocada de avaliar como examinar, ou seja, com foco nas ações de
medir, atribuir notas, classificar e por extensão, excluir. Os desafios
postos à avaliação foram também postos ao ensino de Geografia,
sobretudo quando se esperava que a internet poderia ser a saída para
que outras práticas e modos de acessar os conhecimentos e a escola
fossem mobilizados. Contudo, as desigualdades socioeconômicas, logo
foram percebidas como desigualdades socioespaciais, em que o sentido
de distância precisou ser ressignificado e, intrinsicamente, associado as
condições desiguais de acessos dos sujeitos, seja à escolarização, as
tecnologias ou a educação como direito fundamental.
A leitura do espaço geográfico com suas histórias do vivido,
mas até então despercebidos ou pouco problematizados e com
(im)possibilidades de ser transformado em função do espaço-tempo e
das condições socioeconómicas e/ou estruturais que desembocam na
educação, apontaram tensionamentos entre examinar e avaliar,
modificar ou permanecer com as práticas de outrora ou de agora, dentre
outros.
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Mediante os desafios que nos foram (im)postos, pensar
instrumentos/procedimentos de/para avaliação de saberes geográficos,
ora nos encaminhava para atividades de memorização, restituição do
aprendido; ora nos desafiava pensar atividades avaliativas que de fato
possibilitassem articular o real significado de avaliar em diálogo com o
que é central ou deve ser o referente de base para ensinaraprender
(ESTEBAN, 2003) saberes geográficos. Extraímos da BNCC (2017, p.
359) justificativas para ensinar-aprender tais saberes nos anos iniciais
do ensino fundamental, pautadas no entendimento de que
[...] a educação geográfica contribui para a formação do conceito de
identidade, expresso de diferentes formas: na compreensão
perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao
observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas
relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa
memória social; na identidade cultural; e na consciência de que
somos sujeitos da história, distintos uns dos outros e, por isso,
convictos das nossas diferenças.

Portanto, na perspectiva de manter o foco no espaço geográfico
enquanto objeto de estudo da Geografia e em decorrência de/para o
ensino e aprendizagem que discutimos, no âmbito da formaçãodocente, possibilidades de trabalho com outras linguagens geográficas,
a exemplo das narrativas infantis, do desenho como representação do
espaço, bem como o recurso aos poemas. É na esteira de discutir essas
proposições de atividades como ´possibilidades de mobilizar saberes
geográficos das e pelas crianças que aliamos o entendimento de
avaliação como acompanhamento de saberes já construídos ou ainda
em construção, focando nos atributos de conceitos geográficos
significativos, a exemplo do conceito de lugar.
Cabe destacar que a categoria lugar possui diferentes
significados, indo além da mera “localização”, incluindo-se com a
perspectiva humanista e cultural o sentido de “espaço vivido”. É
também na perspectiva crítica, que o lugar pode ser reconhecido como
espaço das solidariedades e da resistência.
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Mediante o exposto a questão de/para investigação proposta
pode ser sintetizada nos seguintes termos: Como pensar com os/as
professores/as em formação, propostas para ensinar-aprender-avaliar
em Geografia, de modo a considerar o contexto da área e as condições
contextuais do ensino no âmbito da pandemia de Covid-19? Assim, o
principal objetivo desse trabalho foi discutir acerca da avaliação das
aprendizagens geográficas em sua dimensão formativa da avaliação,
tendo como empiria as propostas elaboradas com os/as professores/as,
de modo a articular ensino-aprendizagem-avaliação.
Afinal, na dimensão da avaliação as questões e/ou propostas
elaboradas e aqui apresentadas podem ser lidas como contribuições ao
processo de construção de saberes/aprendizagens para a docência em
Geografia.
METODOLOGIA
O estudo que originou a discussão aqui apresentada, adveio de
vivências pedagógicas tornada experiência pela possibilidade de refletir
e compartilhar saberes-fazeres no contexto de um componente
curricular que integra a matriz do curso de Pedagogia da UFBA, EDC
286 – Avaliação da Aprendizagem.
Desse modo, a perspectiva qualitativa empreendida nas análises,
mais que uma opção teórico-metodológica, institui-se como uma
condição para praticar uma avaliação que se pretende formativa e para
as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2019).
A metodologia incluiu procedimentos de pesquisa bibliográfica
e pesquisa-formação, propondo uma reflexão e ação na formação de
professores/as pedagogos/as, por ser esses profissionais que estarão
diretamente envolvidos com a infância na instituição escolar.
Compartilhamos com Macêdo e Guerra (2018) que a pesquisaformação deve ser interventiva e atenta aos sentidos, significados,
subjetividades e comunicabilidades dos participantes, razão pela qual
se investe também em coconstruções, acompanhadas de reflexões
acerca da prática experienciada e discutida.
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No contexto formativo com o qual trabalhamos, o desafio foi
identificar
ou
propor
instrumentos/procedimentos/atividades,
considerando-se as linguagens que veiculam, as possibilidades de
mobilizar saberes geográficos, bem como a viabilidade de ser acessada
pelos/as estudantes. Nesse sentido, concordando com o que se enuncia
na BNCC (2017, p. 363), reafirmamos que
[...] Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior
o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção de
sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades de
cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.

Nessa perspectiva fomos provocados a pensar propostas de
atividades significativas para a construção de saberes geográficos,
considerando que o objeto de estudo de uma área de conhecimento deve
ser, igualmente, objeto a ensinar, avaliar e, portanto, a ser apreendido.
Para tanto, os/as professores/as em formação realizaram um
planejamento da avaliação, o que implica considerar o conhecimento da
realidade sobre a qual se viabilizará atividades avaliativas, a proposição
de instrumentos/procedimentos de/para avaliação; a formulação de
critérios, a elaboração de enunciados. Além disso é preciso ter
conhecimento da área, principalmente do seu objeto de estudo,
conceitos e temas estruturantes.
Neste trabalho, formação e avaliação se articulam, embora esta
última constitua o foco da discussão que se pretende, igualmente
articulada ao ensinar-aprender-avaliar. A perspectiva da avaliação que
se assume na discussão aqui empreendida é a da aprendizagem, ou
melhor, para as aprendizagens, corroborando Villas Boas (2019, p. 18)
ao associá-la a sua perspectiva de promover as aprendizagens com
projeções/intervenções associadas ao futuro em uma função formativa,
“produzindo novas ações, não se contentando com resultados”. Nessa
perspectiva, a avaliação é vista como fio que puxa tantos outros, adidos
às clássicas questões: O que ensinar/avaliar? Como ensinar/avaliar? Por
quê e para quê ensinar/avaliar em Geografia?
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No curso de Pedagogia, consideramos a necessidade de a
Avaliação ser uma temática não somente discutida, mas também
experienciada, uma vez que as pesquisas vêm apontando que os
professores acabam aprendendo a avaliar em/por meio de sua formação,
muitas vezes repetindo instrumentos/procedimentos aos quais foram
submetidos.
Ademais, com relação a Geografia como componente curricular
secundarizado nos anos iniciais do ensino fundamental, além de
disciplina, cuja representação ainda recorrente é a de forte apelo à
memória e, portanto propícia à decoreba, tal preocupação apresenta-se
como uma necessidade que se impõe, sem contudo desconsiderar a
importância que a leitura, a escrita e habilidades geo(carto)gráficas de
representação, orientação e localização agregam em relação ao objeto
de estudo da Geografia: o espaço geográfico.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Vilas Boas (2019) aﬁrma que planejar a avaliação exige alguns
questionamentos, dentre os quais destacamos: Por que eu estou
avaliando? Para que eu avalio? Quando eu avalio? Compreende-se que
tais questionamentos, ao tempo que permitem entender a concepção de
avaliação que se tem, afasta-nos de percepções equivocadas e ainda
muito presentes na cultura escolar, a exemplo da marcação de uma
temporalidade ou momento específico para praticá-la; além de
reafirmar a avaliação em seu sentido de acompanhamento e não como
formalidade burocrática.
Ademais, a coerência com o que e como foi trabalhado em sala
de aula serve de base para pensar a avaliação das aprendizagens
(CASTELLAR e VILHENA, 2010). Nessa perspectiva, faz-se
necessário refletir acerca do que se pretende com relação aos conteúdos
planejados e trabalhados no contexto de ensinar-aprender-avaliar.
Salienta-se, no âmbito da formação de professores/as, o
entendimento de que a avaliação é um processo e, portanto, não ocorre
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em momento posterior ao ensino, mas sim concomitantemente ao
processo de aprenderensinar. De tal modo, que à medida que
ensinamos, avaliamos e aprendemos.
Para a elaboração das propostas aqui apresentadas, considerouse a perspectiva da educação geográfica apontada por Castellar e
Vilhena (2010, p. 43) ao se expressarem nos seguintes termos:
“queremos que os alunos saibam articular as informações, analisá-las,
relacioná-las [...].
Dos instrumentos/recursos selecionados pelos participantes da
pesquisa-formação com possibilidades de realização de leituras e/ou
atividades geográficas, destacamos a audição de histórias localizadas
na plataforma YouTube, mais precisamente as narradas no canal Fafá
conta. A narrativa sugerida foi a intitulada Um lugar chamado aqui de
autoria de Felipe Machado e Daniel Kondo.
O título que viabilizou a narrativa em foco foi premiado pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ, 2017) como
melhor livro na categoria Jovem e o Selo Altamente Recomendável na
categoria Criança. Ao tecerem comentários acerca do citado livro,
especialistas no assunto se pronunciaram acerca da narrativa por meio
de comentários como os que destacamos a seguir:
Era uma vez um lugar chamado Aqui. Aqui não era uma cidade,
uma aldeia, um país. Era simplesmente um lugar. Assim começa
esse precioso livro que nos leva a pensar o que vem a ser um lugar
e a relação dos lugares com os sentimentos. Distâncias, fronteiras e
nacionalidades, físicas e virtuais [...].
Aqui e lá são as referências de uma história de procura, de encontros
e entendimentos, idas e vinda; pouco se diz, pouco se conta, apenas
se aponta que ele e ela desejavam encontrar um ao outro e que, ao
fim, se encontram em uma geografia amorosa [...] (FNLIJ, 2017, p.
10).

Na descrição da narrativa destaca-se o conceito de “lugar,”
mobilizado também porque deslocado e singularizado na referência a
“Aqui”, situando os lugares de origem dos seus personagens - Ela de
“Lá” e Ele de “Ali” - de modo a esclarecer ao leitor, que ambos os
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lugares não se constituíam lugar para as personagens. Transcrevemos a
sinopse do livro apresentada no site da editora SESI/SP, que publicou o
título “Um lugar chamado Aqui” e que também está registrada na
descrição do vídeo19:
Ele não sabe como chegar Lá. Ela não tem como ir até Ali. Mais
que a distância, a impossibilidade do encontro. Até que, um, dia
eles descobrem o caminho. Neste livro, Felipe Machado e Daniel
Kondo nos colocam em outro mapa, traçando a cartografia do
encontro, uma rota desenhada nas estrelas e sussurrada pelos
ventos, conduzindo ao lugar-momento onde tudo se encaixa:
Aqui.

A pergunta feita pela narradora da história, ao final do vídeo
“Onde fica seu aqui?” foi reafirmada pelos/as participantes da pesquisaformação como sendo uma boa proposta de enunciado para uma
atividade ou uma continuidade da história, uma vez que propícia o
entendimento do significado ou conceito geográfico de “lugar”,
mobilizado também como expressão das relações afetivas que as
pessoas estabelecem com o espaço. Desse modo, concluíram que não
fazia sentido fazer perguntas do tipo: “o que é lugar” ou mesmo “Quais
as características de lugar”, mas sim possibilitar as crianças pensar em
suas vivências, preferências e vontades para informar sobre o/s seu/s
lugar/es com toda carga de subjetividade que o conceito carrega, mas
também com possibilidade de ser localizável e representado, sendo
diferente o lugar do/para outro/s.
Além disso, propostas para representação dos lugares preferidos
das crianças, feitas por meio de desenhos, ou imagens como fotografias
ou gravuras também foram sugestões voltadas para a aprendizagem e
seu acompanhamento, ou seja, o sentido da avaliação para a melhoria
das aprendizagens estava de fato assumindo a dianteira do processo de
aprender-ensinar-avaliar. Cabe ressaltar com Dias Sobrinho (2003, p.
180) que a avaliação não deve estar a serviço da simples constatação,

19

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s5orXqYaQ6Y. Acesso em:
10 mai. 2021.
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uma vez que [...] deve analisar o realizado, mas para melhor cumprir o
que há por realizar.” Nesse sentido, possibilitar entendimentos e
construções pelas crianças acerca do conceito de lugar, constitui um
propósito ou caminho possível. Discutir uma proposta de planejamento
e(em) suas proposições de selecionar recursos didáticos, pensar a
mediação, propor atividades, inclusive avaliativas para mobilização de
saberes geográficos foi, portanto, o enfoque das propostas aqui
apresentada.
A segunda proposta de Atividade teve por base o poema Casa,
de José Paulo Paes. O citado poema, conforme indicado pelos/as
professores/as, possibilitaria as crianças seguirem as dimensões
socioespaciais do objeto de estudo da Geografia, na perspectiva de
mobilizar sua compreensão via ensino e aprendizagens, inclusive,
recorrendo-se ao “graf” da/na geografia como recurso e possibilidades
diversas de representação. Ademais, reafirmou-se ser o poema em
questão, um recurso importante para mobilizar saberes e entendimentos
geográficos. Desse modo, esse e outros gêneros discursivos bem podem
funcionar como meios de problematizar a realidade, razão pela qual,
potencializam a articulação com o espaço geográfico e(m) suas
possibilidades de leitura(s). Segue o poema para que acompanhemos o
quanto está relacionado ao conceito de lugar e também paisagem.
Casa (José Paulo Paes)
Eu não moro em apartamento.
Moro numa casa.
Apartamento é uma casa que tem outra casa
em cima que tem outra casa em cima
A casa onde eu moro só tem o céu por cima dela.
Eu só fico dentro de casa quando está
chovendo.
Quando o tempo está bom vou brincar no
quintal.
Lá ninguém me diz: “Não mexa nisso”, cuidado
com aquilo”, “não faça bagunça aqui”, etc.
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(Gosto muito do “etc”: diz todas as coisas
que estou com preguiça de dizer).
Por mim eu morava sempre no quintal.
Mas aí eu teria de pôr nele um quarto para
dormir, uma cozinha para fazer comida, um
banheiro para quando me desse vontade etc.
Então o quintal perdia toda a graça
porque ficava igual a minha casa.

O poema em foco, aproxima as crianças não somente do gênero
textual, mas sobretudo discursivo, uma vez que aborda ou veicula
possíveis práticas socioespaciais das quais as crianças participam em
seu cotidiano; possibilitando-lhes associar significados e sentidos aos
espaços de/para moradia e brincadeiras, em sua diversidade. Os tipos
de moradia são contextualizados e/ou vistos, portanto, na continuidade
do espaço casa, indo inclusive até a rua ou mesmo se prolongando pelo
entorno da moradia. Dialogar com as crianças sobre os espaços e sua
inclusão em outros, os tipos de moradia e suas divisões, convidá-las a
produzir representações são algumas possibilidades que mobilizam o
entendimento
das
noções/relações
espaciais
topológicas,
compreendendo-as como aquelas que seguem a lógica do lugar, mas
que também servem de base a construção/entendimento das relações
espaciais projetivas e euclidianas. O poema Casa, de José Paulo Paes
bem pode provocar as crianças a pensar e representar essas relações
espaciais de vizinhança, separação, ordem, envolvimento,
continuidade.
Na esteira de proposição de atividades foram apresentadas
diversas sugestões, tais como:
•
Propor ao estudante produzir uma narrativa em áudio ou
vídeo sobre a sua casa ou outra a escolher, indicando cada um dos seus
cômodos e também o seu lugar preferido, justificando o porquê;
•
Fazer um desenho da sua casa ou de outra nas seguintes
posições: de frente e de cima (vista por dentro);
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•
Fazer a leitura da planta de uma casa, registrando todos
os cômodos, os que estão entre cômodos indicados; o cômodo que está
localizado antes ou depois de um apontado pelo/a professor/a;
•
Desenhar ou colar imagens de vários tipos de moradias;
•
Fazer uma lista de palavras com nomes de coisas que tem
em todas as casas e/ou de materiais utilizados na sua construção.
As atividades propostas também foram associadas a habilidades
apresentadas na BNCC, destacando-se as seguintes: (EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses
lugares; (EF01GE08) - Criar mapas mentais e desenhos com base em
itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras.
Destacamos que a discussão das atividades no âmbito da
formação possibilitou o entendimento de que mudanças nas práticas de
avaliar e de ensinar não se dão apenas em decorrência da
alteração/inovação dos instrumentos avaliativos, razão pela qual devem
vir acompanhados de procedimentos que visem coletar pistas do que
os/as estudantes já sabem ou ainda tem necessidade de aprender.
Ademais, concordamos com Fernandes (2009, p. 89) ao afirmar que “é
também através de tarefas adequadamente selecionadas que se podem
desenvolver processos de avaliação mais contextualizados, mais
elaborados, mais interativos e mais diretamente relacionados com a
aprendizagem”.
Nessa perspectiva, acompanhar essas aprendizagens por meio
de novas proposições e, preferencialmente linguagens, pode contribuir
para a construção de saberes geográficos num movimento em que as
caracterizações que fazem do espaço ser geográfico, possam ser
experienciadas como procedimento de base para as práticas e/ou
atividades que se pautam pelo objeto de conhecimento de uma área,
nesse contexto a Geografia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse texto, discutimos os desafios de mudar a nossa concepção
de avaliar em contraposição a de examinar, uma vez que a primeira,
além de ter o sentido ou a perspectiva de acompanhamento, visa a
melhoria das aprendizagens. Contudo, esse desafio precisa ser pensado
em articulação ao objeto de conhecimento da Geografia – o espaço
geográfico –, os aspectos contextuais em que se desenvolve o processo
de ensino e aprendizagem, nesse caso, sem desconsiderar o contexto da
pandemia de Covid-19, que requereu de professores/as uma prática
viabilizada a distância pelos mais diversos meios como
possibilidade/alternativa para ser acessada pelos/as estudantes.
Pensar essas condições contextuais de/para atuação implica,
igualmente, praticar a avaliação como processo político e pedagógico
que visa sempre o planejamento e a tomada de decisão em prol do seu
real propósito, qual seja, estar a serviço da melhoria das aprendizagens,
propondo-se ações de intervenção, mediação e retroalimentação do
processo ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, foram identificados e mobilizados
recursos/dispositivos que favorecessem o ensinar-aprender-avaliar,
sobretudo por veicularem linguagens diversificadas e que consideram
as especificidades da área de conhecimento, bem como as
características de um nível de escolarização e condições de acesso
dos/as estudantes por meio de divulgação, seja em canais de televisão,
aplicativos de celulares, a exemplo do WhatsApp, dentre outros.
Por fim, reafirma-se a relevância da Geografia para os anos
iniciais do ensino fundamental, bem como para a formação de
pedagogos/as, visando a viabilização ou mobilização de conhecimentos
significativos que favoreçam a construção de saberes geográficos e seu
acompanhamento, via dispositivo de avaliação da/para Aprendizagem.
Nessa perspectiva, considerar a educação geográfica em
movimento, conforme se pretende neste V EREPEG implica,
igualmente, reafirmar que a avaliação da/para a aprendizagem não se
constitui como aspecto final do ensino, nem tão pouco menos
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importante, a ponto de integrar um dos giros contemporâneos desse
movimento
para
ensinar-aprender-avaliar
em
Geografia,
principalmente no contexto de formação de professores/as
pedagogos/as.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é um relato de experiência que foi planejada e
vivenciada por um grupo de graduandos do Curso de Geografia, que
integram o Programa de Residência Pedagógica da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA), e que têm como escola campo a
Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar, localizada no município de
Massapê-CE.
A experiência consistiu em propiciar uma roda de conversa e de
reflexões junto aos alunos da escola com o objetivo de possibilitar uma
melhor compreensão de como a pandemia de COVID 19 contribuiu
para o aumento das desigualdades sociais no Brasil e, especialmente, na
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cidade onde se localiza a escola e em Sobral, principal cidade da região
norte do Estado, com a qual Massapê possui forte relações.
A pandemia gerou impacto a nível global, assim como, afetou
de forma direta a vida das pessoas e, consequentemente, dos alunos.
Neste sentido, identificou-se a necessidade de discutir o tema com as
turmas do ensino médio, a fim de que, pudessem perceber, por meio dos
conceitos geográficos (globalização, localização, sociedade de
consumo, comércio, logística, etc), as repercussões da pandemia na
sociedade, principalmente no que se refere ao agravamento das
desigualdades e das injustiças sociais.
Os residentes trabalharam o assunto com os alunos do segundo
ano do ensino médio, por meio de aulas ministradas através do google
meet e, posteriormente, em um “aulão” de preparação dos discentes do
terceiro ano para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Na
oportunidade foi realizada uma roda de conversa, também através do
google meet, onde se dialogou sobre as desigualdades socieconômicas
como um problema estrutural no Brasil, que não teve início neste
período, mas que existe desde a origem do país, fazendo com que as
pessoas de grupos distintos sentissem a pandemia de diferentes formas,
dada às condições econômica, sociais e políticas da população.
Pode-se dizer que a COVID 19 é uma doença “democrática”,
uma vez que chegou a todos os segmentos da sociedade. Entretanto, é
necessário entender que seus efeitos são sentidos mais intensamente por
algumas pessoas, pois as condições de acesso a serviços essenciais,
como, condições de energia, tecnologia, serviços de saúde e de
educação, não são equânimes e, alguns desses serviços foram
interrompidos por conta da pandemia, afetando negativamente muito
mais àquelas pessoas que já sofriam com as desigualdades.
O texto encontra-se dividido em quatro partes. A primeira
destaca a importância da formação dos professores de geografia através
do Programa de Residência Pedagógica. A segunda parte constitui-se
em uma pequena apresentação da evolução da pandemia. Após este
momento é descrita a prática desenvolvida por um grupo de residentes
em um contexto de pandemia e ensino remoto. Na terceira parte, foram
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analisadas com os alunos o agravamento das dificuldades em vários
aspectos sociais e econômicos nas cidades de Massapê e Sobral e, na
última, foram perscrutadas as consequências da pandemia para o
contexto educacional das duas cidades supracitadas.
RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA,
FORMAÇÃO
PROFESSORES E ENSINO DE GEOGRAFIA

DE

A qualidade do ensino de geografia, assim como de qualquer
outro componente curricular, perpassa pela formação de professores
críticos, reflexivos e atentos à realidade do mundo e dos alunos. O
Programa de Residência Pedagógica faz parte da Política Nacional de
Formação de Professores e tem como objetivo aperfeiçoar o estágio
supervisionado dos cursos de licenciatura, na medida em que os
residentes vivenciam a prática docente em uma escola campo, sob o
acompanhamento de um preceptor da escola e a orientação de um
docente da Universidade.
O curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA), integrante do Programa de Residência Pedagógica, conta com
a participação de uma docente orientadora e 16 residentes, distribuídos
em duas escolas campo, sob acompanhamento de dois preceptores.
Devido a pandemia, todas as atividades desenvolvidas, até o presente
momento, veem sendo desenvolvidas de forma remota, o que tem sido
um grandioso desafio para todos os sujeitos envolvidos.
O grande mérito do programa supracitado reside em fornecer
para os futuros docentes uma formação inicial que integra teoria e
prática, não em momentos sucessivos, como se a prática pedagógica só
poderia ser possível após anos de acúmulo de conhecimento teórico,
mas de forma dialética e de forma reflexiva, onde os conhecimentos são
adquiridos e produzidos na academia e, principalmente, no lócus da
educação básica, que é a escola.
O conceito de professor reflexivo, apesar de todas as suas
críticas decorrentes de sua apropriação por políticas educacionais
neoliberais no Brasil, na medida em que é usado de forma retórica para
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culpabilizar os professores pelo fracasso escolar, é de importância
fundamental para o processo de formação dos professores de geografia,
tanto em sua fase inicial como ao longo do exercício da
profissionalidade docente (PIMENTA, 2001, 2002).
Além da importância das relações entre a teoria e a prática na
formação inicial dos futuros professores, o evento da pandemia e a
necessidade do uso das tecnologias educacionais para o
desenvolvimento da prática docente ampliaram a necessidade da
reflexividade docente, pois as abordagens ligadas ao professor reflexivo
compreendem que as mudanças nas prática docentes só ocorrem
efetivamente com uma ampliação da consciência do professor sobre a
sua própria prática, ou seja, é imprescindível que o professor “[...] em
suas atividade cotidianas [tome] decisões diante de situações concretas
[...]” e que mobilize “[...] a reflexão sobre a reflexão na ação.”
(PIMENTA, 1997, p.23).
Depreende-se deste conceito que a prática pedagógica do
professor de geografia não se constitui em repetição de práticas
pedagógicas engessadas, mas em uma formação que leva em
consideração a realidade de um mundo que se encontra em constante
mudança e a realidade dinâmica dos alunos que vivenciam o lugar onde
moram, o que demanda estratégias didático-pedagógicas novas e
eficazes diante da realidade concreta em que vivemos.
Diante do desafio da formação do professor de geografia em um
contexto de pandemia e ensino remoto, as considerações feitas até aqui
sugerem a necessidade de nos voltarmos para uma reflexão sobre as
exigências ligadas ao ato de ensinar, que envolve, dentre outros, o
respeito aos saberes dos educandos, a criticidade, a reflexão crítica
sobre a prática, o bom-senso, a pesquisa, a apreensão da realidade, a
necessidade de intervenção no mundo, a disponibilidade para o diálogo
e o respeito a autonomia do educando (FREIRE, 2002).
Conscientes destas exigências, os residentes e o preceptor de
geografia da escola campo citada desenvolveram uma intervenção que
possibilitou aos alunos da escola um diálogo sobre os problemas
decorrentes da crise sanitária, ao mesmo tempo em que também
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possibilitou aos próprios residentes o desenvolvimento de uma prática
pedagógica reflexiva durante a formação inicial da docência.
A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NO MUNDO E NO BRASIL
Na primeira parte da intervenção tratou-se sobre a pandemia de
COVID-19 em um contexto de desigualdades entre os países,
demonstrando que nos países onde os investimentos em educação,
saúde, ciência e tecnologia estão bem abaixo da média, sofrem com
mais intensidades os seus impactos. Desse modo, é papel da geografia
entender o dever do Estado no desenvolvimento científico e tecnológico
de cada país e, a partir do âmbito global perceber as implicações da
doença a nível local. É possível, então, inferir que quanto maior for o
investimento na ciência, melhor será a condução dos impactos da
doença na sociedade.
Conforme Santos (1985), o espaço é uma instância da sociedade
e, como tal reflete a sociedade que o constrói, tanto a nível global, com
a nível nacional, regional e local. Visto que o capitalismo se tornou o
modo de produção dominante no mundo inteiro tem-se como resultado
a produção de um espaço extremamente desigual em todas as escalas
de análise. Estas desigualdades são realçadas em tempos de crises,
incluindo as sanitárias.
Outra questão que se tratou, foi o significado da palavra
pandemia, para que os alunos compreendessem que a utilização do
termo se dá quando uma enfermidade epidêmica se dissemina
rapidamente atingindo vários continentes. E para além desta concepção
é importante destacar um conceito muito importante para a geografia
que é o de globalização, que pode ser entendida como a fase atual de
expansão do capitalismo, que se tornou possível, dentre outras coisas,
pelo avanço dos meios de transportes, que aceleraram a circulação de
mercadorias, pessoas, informações e capitais pelo espaço geográfico
mundial.
No início do século XX, houve a pandemia da gripe espanhola,
cuja propagação foi menos intensa quando se compara a COVID-19.
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Isso aconteceu porque, naquele momento, os processos logísticos que
conectavam o mundo geravam menor fluxo de pessoas, transportes,
circulação de mercadorias, turismo etc., fazendo com que a
disseminação ocorresse de maneira mais lenta.
Para efeito de analogia demonstrou-se aos alunos que nesse
período de globalização, tudo que acontecer no mundo, por mais
distante que seja do local, vai afetar de forma significativa as pessoas
que estão naqueles ambientes mais remotos. Outro aspecto interessante
a que foi mencionado é que apesar de ser um problema global, a COVID
19, não foi tratada igualmente por todos os países, no que se refere a
investimento em Ciência e Tecnologia para o controle da doença.
No Brasil, por exemplo, a preocupação em resolver os efeitos da
pandemia se deu bem lentamente, e com isso o impacto foi bem maior.
Conseguiu-se perceber as repercussões globais, mas a resolução da
doença sofreu interferência de aspectos relacionados às desigualdades
sociais, que são questões estruturais e que são tratados na geografia, na
história, na sociologia e nas ciências humanas de forma geral.
Então, lá no final de 2019, quando foram anunciados os
primeiros casos de Covid-19 na China, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) já nos alertava sobre uma possível catástrofe, já que se
tratava de um vírus altamente contagioso, mas que a taxa de letalidade
naquele momento ainda era baixa e chegava a quase 4% da população
que contraía o vírus. Mas como descrito anteriormente, pelo aspecto
global, a disseminação do vírus foi muito acelerada, visto que,
atualmente, a China é um dos pontos principais de contato mundo. É
um ponto de conexão devido seu papel de destaque na economia
mundial, assim como na tecnologia e na indústria farmacêutica.
No início de 2020, os primeiros casos foram registrados na
Europa e logo, no final de fevereiro do mesmo ano, foi notificado o
primeiro caso de Covid 19 aqui no Brasil. A partir desse momento, no
Brasil percebeu-se um aumento acelerado nos meses seguintes das taxas
de contaminação, o que afetou negativamente vários setores do país.
O vírus já era bem conhecido por médicos e microbiologistas,
mas as manifestações da nova doença eram desconhecidas para a
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comunidade científica em geral. Esse momento, do final de 2019 e
início de 2020, foram de se investir na ciência, porque se tratava de uma
coisa nova, fazendo-se necessário adquirir conhecimento para
solucionar o problema. Até então, tinha-se o pensamento que o vírus
passaria rapidamente, mas não foi o que aconteceu.
O processo de conhecimento da doença, de tentar resolver os
problemas estruturais de hospitais e postos de saúde, de logística de
atendimento das pessoas, de disponibilidade de medicamentos e do
desenvolvimento de uma vacina, ocorreu de forma morosa,
principalmente no Brasil. Foi necessário instituir medidas de controle,
principalmente o isolamento social, que teve como consequência o
fechamento do comércio, dos estabelecimentos de ensino e tudo que
funcionava no formato presencial teve que ser interrompido. Vale
destacar que, essas ações para contenção do vírus favoreceu o aumento
das dificuldades aqui no Brasil (econômicas, educacionais, na área da
saúde, entre outros setores).
O Estado, representado pelos governos municipais e estaduais,
além do governo federal (em menor proporção), estabeleceram
diretrizes para que a taxa de contaminação do vírus, pelo menos
inicialmente, fosse controlada. Dessa forma, no início do ano 2020, toda
a cadeia produtiva teve que parar para que houvesse uma queda na taxa
de contaminação da doença. Serviços do setor industrial, escolas,
universidades e institutos federais, comércio ambulante tiveram suas
atividades afetadas e os trabalhadores deveriam ficar em casa em
isolamento social, o que afetou de forma significativa tanto a economia
como convívio entre as pessoas.
O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA EM MASSAPÊ E EM
SOBRAL
Nessa parte da intervenção tratou-se com os alunos os efeitos do
isolamento para as diversas áreas da cidade. Consideramos,
primeiramente, a importância da sondagem de conhecimentos prévios
para a apresentação de novos conteúdos e a construção de novos
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conhecimentos. Uma aula que possibilitasse uma aprendizagem real e
significativa deve iniciar com a sondagem, pois o processo de ensinoaprendizagem parte da realidade dos alunos com o objetivo de
relacioná-la a realidade global, tornando o aprendizado mais
significativo.
Diante disso, antes de realizar as ingerências solicitou-se para
que os alunos do segundo e terceiro anos da Escola indicassem quais
foram os principais sentimentos que surgiram nesse período de
pandemia, por meio do questionamento: “Quando falamos de Covid-19
qual o sentimento que vem na cabeça?” Posteriormente, utilizando o
aplicativo Jambord, criou-se a chamada “nuvem de palavras” que
traduziram os sentimentos dos discentes naquele momento.
Surgiram várias palavras e conceitos sobre a pandemia, não
somente em relação a realidade dos alunos, mas também em relação a
toda a sociedade, envolvendo profissionais da educação, da saúde, do
comércio, do setor de serviços e da indústria, que em seguida foram
discutidos durante a roda de conversa.
Após a escuta inicial realizou-se a discussão acerca dos
sentimentos evidenciados, além outras colocações dos alunos sobre o
assunto. Em seguida, fez-se a apresentação estruturada para o
entendimento sobre os efeitos da Covid 19 na sociedade,
principalmente o agravamento das desigualdades sociais.
Nesse momento, foi discutida a relação Massapê (onde está
situada a escola Wilebaldo Aguiar) com Sobral, que é um uma cidade
média do interior do Estado do Ceará, e que tem uma influência de
destaque à questão econômica, atendendo toda a hinterlândia do interior
do estado na região noroeste. Ressaltando que, de certa forma, todos os
municípios circunvizinhos necessitam dos serviços mais especializados
que sobral oferece.
De acordo com Holanda e Maria Júnior (2010), Sobral,
enquanto cidade média, foi chamada para assumir os mesmos padrões
de racionalidade capitalista em sua nova etapa, seja produzindo, seja
consumindo, apesar da distância em relação às áreas mais dinâmicas do
país. A dinâmica presente na cidade, decorrente da oferta de produtos e
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serviços, tais como educação e saúde, impulsiona os fluxos existentes
entre a cidade e os municípios da região do sertão de Sobral. Além disso
evidencia-se cada vez mais, uma forte interferência do mundo
(verticalidades) nesse espaço (SANTOS, 1996; HOLANDA, 2007).
Colocou-se as dificuldades enfrentadas pelas pessoas diante da
necessidade de serviços especializados (como internação hospitalar), de
transporte público para se deslocar, uma vez que não estavam
funcionando nesse momento, as restrições quanto aos serviços de
alimentação, de saúde e educação.
As medidas como fechamento do comércio, bancos e escolas
também suscitou muitas reflexões para se compreender que o fato de
estarem diante de uma doença nova, que não tinha tratamento
medicamentoso ou imunizante específico, essas ações foram a única
forma que os municípios e o governo estado e demais autoridades
sanitárias dispunham, naquele momento, para conter o avanço da
doença, mas que gerou desconforto na população. Com relação às
barreiras sanitárias discutiu-se aspectos relacionados aos impactos nos
municípios Massapê e Sobral.
Abordou-se o fato de que essas medidas foram palco de muitas
discussões políticas e ideológicas sobre o vírus e a doença. No Brasil a
politização do problema foi muito intensa e não houve a devida
valorização da ciência, ocasionando assim atraso para o controle da
pandemia.
Um aspecto importante é que houve o fechamento sem que
houvesse uma ajuda financeira ou subsídios suficientes para os
pequenos comerciantes e, principalmente, para os trabalhadores
informais com vínculos empregatícios precários, que foram os que mais
sentiram os efeitos da pandemia.
No Brasil, além da demora, foi bastante questionado o valor
pífio do auxílio emergencial. Soma-se a isso a burocracia para a
realização do cadastro, a liberação e o saque do dinheiro da conta,
dificultando ainda mais a situação das pessoas mais necessitadas. Tudo
isso gerou ainda mais problemas e dificultou a manutenção do
isolamento social, pois, as pessoas necessitavam se dirigir às agências
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bancárias para resolver problemas de cadastramento, muitos não tinham
acesso à internet ou não sabiam utilizar o aplicativo, erros em relação
aos documentos e informações plataforma da Caixa Econômica
Federal.
Massapê é uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes,
que tem sua economia baseada no comércio local, na agricultura e nos
serviços públicos ofertados pela prefeitura. Sobral é um dos municípios
que tem o maior IDH do Estado do Ceará, é o quinto estado com melhor
IDH e é o município do interior do estado que tem o maior número de
trabalhadores de carteira assinada competindo com a capital Fortaleza.
Esse trabalho de carteira assinada não é apenas de sobralenses,
mas muitos moradores dos municípios vizinhos e que fazem essa
conexão com Sobral, ou seja, fazem parte da região metropolitana de
Sobral. Além do trabalho de carteira assinada, como foi citado
anteriormente, tem também as pessoas que trabalham na informalidade
e que vem dos municípios vizinhos para prestar serviço em Sobral em
diversas áreas.
Além da questão econômica, Sobral oferece os serviços mais
especializados de saúde. Dessa forma, a população que necessitou de
atendimentos com mais complexo durante a pandemia tiveram que vim
à Sobral para receber assistência especializada. Os leitos de UTI na
maior parte da região norte estão em Sobral. São mais de 300 leitos só
no ano de 2020.
Outro ponto que merece destaque na relação Massapê-Sobral é
a questão do ensino. Sobral é um polo Educacional que oferece vários
serviços, onde localiza-se a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a
Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal do Ceará, como
também faculdades particulares, UNINTA, Faculdade Luciano Feijão e
outras instituições de ensino de nível técnico e também as escolas
particulares, nas quais muitos estudantes pertencem a municípios
vizinhos.
Sobre a questão do emprego, Sobral recebe muitos
trabalhadores tanto de carteira assinada como trabalhadores do setor
informal. A indústria é um setor muito forte no município, tendo como
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exemplos a Grendene, Grupo Votorantim, fábrica Coelho, entre outras.
Em Sobral, com que o fechamento nesses postos de trabalho no período
da pandemia, afetou diretamente a população Sobral e a população
também dos municípios vizinhos, inclusive Massapê.
O resultado da paralisação dos serviços foi o aumento da
informalidade, do desemprego, da pobreza, da fome. Muitas pessoas
não conseguiram se manter em casa e, desse modo, tiveram que sair
com destino para trabalhar e, consequentemente, contraíram o vírus
contribuindo para o prolongamento das medidas de isolamento rígido.
Os trabalhos de carteira assinada estão cada vez mais desaparecendo e,
nesse sentido, o desemprego e a informalidade, faz com que as pessoas
mais pobres sintam de forma mais intensa, os impactos da pandemia.
Além disso tem havido um aumento considerável no preço dos
medicamentos, dos alimentos, dos combustíveis.
OS PROBLEMAS NA EDUCAÇÃO
PANDEMIA E DO ENSINO REMOTO

ADVINDOS

DA

Por fim, passou-se a tratar sobre o acesso à educação básica no
ensino médio, principalmente porque é o nosso foco e reflete a situação
econômica, política e sanitária do país. Por esta razão, não foi diferente
dos outros setores. A educação também foi fortemente afetada pela
pandemia. Nesse sentido, as desigualdades que já existiam foram
gravemente acentuadas por conta do fechamento das escolas.
Uma das principais dificuldades foi o ensino remoto, pois
muitos alunos não conseguiram e ainda não conseguem acompanhar
essa modalidade de ensino por diversos motivos: desemprego,
informalidade, de não ter acesso alimentação, da falta de pagamento da
conta de energia, da conta de água, de internet, não ter o computador,
não ter celular. Muitos alunos ficaram fora dessa tentativa de
continuidade do ensino.
O primeiro motivo a ser considerado é que muitos pais ficaram
desempregados e, na informalidade muitos adolescentes começaram a
trabalhar em supermercados, serviços de entrega de gás/água,
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empregadas domésticas, fazendo com que os estudos ficassem em
segundo plano porque tinham que ajudar em casa no sustento familiar.
Outro aspecto importante é que por mais que alguns não tenham
que trabalhar nesse momento e não tenha conseguido emprego, a fome
é uma das grandes das grandes preocupações de muitas famílias no
município de Massapê. Porque não se gera renda devido o fechamento
de muitos serviços. A crise econômica que vêm afetando o país antes
mesmo da pandemia fez o que as pessoas sentissem o efeito mais
intenso, não conseguindo dar continuidade aos estudos, por não ter
condições físicas, biológicas e psicológicas.
O acesso à educação também foi afetado, por uma questão
estrutural do país, em que muitos estudantes residem em áreas rurais, e
em muitos casos não tem acesso à internet. Ou não tem condições
financeira de contratar o serviço ou naquele local o sinal é deficiente.
Isso mostra o quanto o acesso à educação é desigual no Brasil.
O filho do trabalhador de classe média alta, do empresário
sentiram os efeitos da pandemia, mas não como o filho da classe pobre,
do trabalhador. O primeiro tem todo o aparato tecnológico, financeiro,
local para estudar, alimentação, etc. O último carece de todos estes
aspectos e isso dificulta o seu rendimento.
Outro ponto importante que foi discutido é que muitas casas tem
estudantes de diferentes níveis de ensino (fundamental, infantil, médio)
e nem todos os alunos que estão matriculados na escola tem acesso ao
celular, ou quando tem, é necessário compartilhar com o irmão,
comprometendo o acompanhamento do ensino remoto. Então o modelo
síncrono de educação, muitas vezes, não foi contemplado porque o
aluno que não consegue acompanhar o momento da aula. Dessa forma,
ficou comprometido o acesso a esse modelo e as atividades assíncronas
se destacaram nesse momento.
Nessa parte tratou-se do acompanhamento das atividades
remotas e percebeu-se que os alunos não conseguem ficar muito tempo
na frente da tela do celular ou do computador, tornando-se um
empecilho para que o aprendizado realmente aconteça. Além do mais,
sabe-se que nas casas dos alunos muitas interferências contribuem para
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o déficit de aprendizagem, até mesmo o barulho que está fora da casa,
na televisão, o som alto do vizinho, etc. Tudo isso interfere no
acompanhamento na atividade remota.
Do outro lado da relação está a escola como instituição de ensino
e que, também sofreu com a pandemia, porque não houve o aparato do
Estado e, praticamente um ano nesse processo, não houve realmente
uma preocupação se os alunos terão acesso ao ensino. Então, a verdade
é que as escolas, individualmente, procuraram buscar medidas para que
os alunos não tivessem tantos prejuízos no aprendizado nesse período
de pandemia.
Muitos professores desenvolveram técnicas que, antes na sua
formação não tinham vivenciado, e foi na pandemia que se dedicaram
a aprender e utilizar determinadas ferramentas tecnológicas para tentar
chegar aos alunos, mas sem nenhuma participação, inicialmente, do
Estado. Nessa questão vale ressaltar que todos os equipamentos
utilizados durante as aulas são custeados pelo professor, como
computador, celular, tablete, internet ambiente de conectividade entre
outros recursos. E não teve nenhum investimento extra no salário dos
professores ou com auxílios para garantir o acesso à internet, afetando
também na vida do professor. As casas dos profissionais da educação
se tornaram “as escolas”, interferindo no convívio familiar, que de certa
forma dificulta o trabalho e consequentemente, o ensino-aprendizagem
nesse período de pandemia.
Tem-se um dado da escola Wilebaldo Aguiar que de 792 alunos
matriculados no ano de 2021, 625 estão nos grupos de WhatsApp e
desses, apenas 391 participam dos momentos de ensino remoto e 172
participam das atividades impressas pois não tem conectividade ou
acesso à internet. Dos 391 que participam das atividades impressas ou
do estudo remoto através do Google Meet, 143 não fazem a devolutiva
das atividades e nem participam dos trabalhos ou avaliações parciais.
Tem-se 131 alunos sem nenhuma participação de atividades impressas
e nem de atividades do formato remoto. Então 274 alunos estão fora da
escola nesse momento, que corresponde a 36% do total.
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Nesse formato de ensino remoto a desigualdade social não vai
afetar apenas o ensino-aprendizagem dos alunos, mas vai dificultar
muito a vida desses alunos posteriormente na criação de oportunidades
de ingresso em universidades públicas e no mercado de trabalho
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios ligados a prática pedagógica são inúmeros,
especialmente diante da crise decorrente da crise do coronavírus que
avultou os inúmeros problemas, por sua vez, resultam de modelos
políticos e econômicos que enaltecem o mercado em detrimento da
dignidade humana.
As competências exigidas dos professores já eram grandes.
Agora, mais ainda, sob risco de se perder uma geração através do
abandono escolar e de um ensino descontextualizado e irrelevante para
os alunos. Faz-se necessário um comprometimento ainda maior diante
do desafio de compreender melhor o mundo em que vivem os alunos.
Sem desconsiderar o papel do poder público na implementação
de políticas que minimizem os efeitos danosos da pandemia, não se
pode desprezar o papel de professores e professoras comprometidos
com uma educação que tem como finalidade o desenvolvimento de
alunos autônomos e engajados na construção de um espaço mais justo
e mais igualitário.
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INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), surgiu como uma forma de inserir o discente que está ainda na
primeira metade do curso no contexto da escola pública de ensino
básico, sendo possível assim, a observação da realidade de sua futura
profissão, bem como a reflexão sobre a mesma (BRASIL, 2020). Diante
disso, ficam evidentes os grandes desafios existentes no Brasil para a
formação de professores, se fazendo necessário políticas públicas para
fomentar a formação inicial e contínua do discente e futuro docente.
No campo da Geografia, esse programa é de extrema
importância por proporcionar que os discentes da licenciatura tenham
conhecimento da realidade em que possivelmente estarão inseridos.
Afinal, para a formação docente os saberes experienciais são tão
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importantes quanto saberes específicos da formação, além dos saberes
curriculares e disciplinares (TARDIF, 2010).
Na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus
Campina Grande, o PIBID vem contribuindo na formação dos
estudantes desde o ano de 2013. Com relação ao projeto institucional
evidencia-se que:
A inserção de programas como o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência - PIBID, em nossa região só vem a fomentar
os esforços de investimentos do governo federal garantindo assim a
efetividade das ações e a manutenção de profissionais através da
fixação dos educandos durante seu processo formativo nas
licenciaturas (PIBID, 2017).

Outrossim, no edital do ano de 2020, a inscrição bem como todas
as etapas, foram desenvolvidas de forma remota, visto a
excepcionalidade ocasionada pela pandemia provocada pelo
coronavírus SARS-CoV 2. O processo de ingresso nas escolas se deu
nesse contexto, e no caso específico da Geografia, as atividades de
planejamento antes do início do ano letivo, bem como todas as demais
atividades, ocorreram online, sendo assim, foi utilizada uma dinâmica
diferente daquela ocorrida em edições anteriores.
Nesse sentido, é importante ressaltar que a escola que acolheu a
equipe de bolsistas de iniciação à docência já vivenciava essa realidade.
Desde o primeiro semestre de 2020, já eram lecionadas aulas de forma
remota, respeitando os decretos e medidas em vigor no estado da
Paraíba. Desse modo, o objetivo principal deste artigo é averiguar quais
as medidas foram adotadas para o desenvolvimento das aulas na rede
estadual de ensino da Paraíba, bem como as orientações que foram
repassadas para docentes, assim como, trazer a visão dos estudantes
participantes do PIBID de Geografia que atuam na escola CAIC José
Joffily, localizada no bairro das Malvinas, na cidade de Campina
Grande - Paraíba.
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METODOLOGIA
O artigo em questão, utilizou a metodologia de pesquisa
bibliográfica, que tem por objetivo fazer um levantamento de materiais
como livros, artigos, documentos, monografias para que se obtenha, o
aporte teórico necessário sobre a temática em questão. Destaca-se que
para Andrade (2010, p. 25): “A pesquisa bibliográfica é habilidade
fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro
passo para todas as atividades acadêmicas”. Também foi utilizada a
pesquisa documental, visto que esses documentos apresentam as
medidas adotadas pelas autoridades frente ao processo atípico
vivenciado, sendo estes mais uma fonte de informações.
Além dos procedimentos descritos acima, esse texto resulta de
uma abordagem qualitativa a partir das experiências vivenciadas e
relatadas, bem como as considerações dos autores do texto, todos
bolsistas de iniciação à docência do subprojeto Geografia da UFCG,
Campus Campina Grande. Os materiais analisados foram os cadernos
de campo, sendo que nestes foram registradas as experiências e
percepções durante as atividades desenvolvidas com o PIBID, tais como
reuniões de planejamento semanal, observação das aulas ministradas e
atividades desenvolvidas. Desse modo, acreditamos ser possível
abordar o tema proposto a partir do que foi vivenciado nas escolas da
Paraíba e nas atividades do PIBID, durante o período da pandemia.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
COVID-19 e a Educação no Estado da Paraíba
A propagação do coronavírus SARS-CoV 2 iniciou com um
surto de casos no ano de 2020 no Brasil, e a priori, não se pensou que
iria se disseminar com tamanha intensidade entre a população. Então,
medidas de combate foram estabelecidas e segundo a legislação de 06
de fevereiro de 2020, o Governo Federal lançou a lei nº 13.979 com
medidas previstas para o enfrentamento com situação de emergência da
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saúde pública. A situação se manifestou rapidamente ao passo que, em
11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou
pandemia mundial, considerando o número de casos em todos os
continentes, vista a situação de emergência que afetou o funcionamento
da vida das pessoas em todo o mundo.
Nesse contexto, o estado da Paraíba registrou o primeiro caso
em 13 de março de 2020, logo após, lançou-se o decreto, nº
40.128/2020, datado do dia 19 de março de 2020, com ênfase para
medidas de suspensão das atividades gerais no estado, inclusive no setor
da educação. Logo, o Diário Oficial (2020) dispôs sobre a adoção, no
âmbito da administração pública direta e indireta, medidas temporárias
e emergenciais de prevenção de contágio provocada pelo coronavírus
SARS-CoV 2, bem como sobre recomendações aos municípios, ao setor
privado e estadual, sendo colocações presentes e acessíveis a todos os
cidadãos.
A educação no estado, assim como em todo país, foi suspensa e
inicialmente estava previsto que as aulas deveriam retornar em 18 de
abril de 2020. Porém, com o agravamento da situação emergencial em
todo território nacional, outras precauções foram estabelecidas, e nesse
contexto se inserem as medidas e parâmetros educacionais, visando a
retomada das atividades em uma realidade de ensino virtual, de maneira
remota, de acordo com as necessidades de prevenção e cuidado
impostos para combate à pandemia.
Com isso, o ensino teve que se reorganizar de acordo com a
realidade. O Conselho Estadual de Educação (CEE), através da
resolução nº 120, de 7 de abril de 2020, apresentou proposta de como a
educação deveria se orientar para a retomada de maneira virtual. Tal
medida, foi nova em todos os sentidos, colocando em pauta a
necessidade em se trabalhar com plataformas digitais evidenciando,
assim, uma série de entraves, tais como: as condições dos estudantes
com a inexperiência e todo contexto de indecisões que a pandemia
submete na atualidade.
Ademais, de acordo com as colocações de Silva e Albino
(2020), ao tratarem especificamente da situação do ensino na Paraíba
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nesse período de pandemia, evidenciam que a educação se insere em
uma realidade que aponta para muitas peculiaridades que afetam a todos
pela necessidade em voltar às atividades, mas com o impasse das
condições que acabam não sendo favoráveis impondo limitações aos
alunos, professores e familiares. Assim, a incerteza em como a situação
da pandemia afetaria o sistema e as condições de acesso às ferramentas
digitais, apontam para uma necessidade de mobilização do estado para
que o ensino fosse possível e viável a todos, desde o Ensino Básico ao
Ensino Superior.
Nesse caso, se inserem as colocações de Silva e Albino (2020):
A proposta de regime especial de ensino, em curso nas escolas da
rede estadual de ensino, suscita vários questionamentos acerca das
possibilidades de sua implantação. A mais frequente, diz respeito ao
acesso de estudantes e docentes às tecnologias digitais e
comunicacionais. Outras se seguem, ao se considerar o contexto de
pobreza da maioria dos alunos e de suas famílias e, ainda, os
aspectos culturais que envolvem a comunidade educativa no que se
refere às dinâmicas envolvidas nos processos educativos e às
incertezas do próprio momento da pandemia (SILVA e ALBINO,
2020, p. 7).

A partir disso e com a exigência de continuar com as aulas, um
ambiente totalmente novo foi criado para as instituições de ensino, uma
proposta com muitas imposições para os profissionais da educação e
principalmente para os estudantes. Torna-se evidente como a sociedade
foi afetada com o ensino remoto emergencial, e isso se caracteriza pelas
barreiras que estão presentes pela falta de equipamentos como citado
anteriormente, sendo que muitas vezes, os mesmos não suportam e não
tem capacidade de abrir os arquivos das aulas. Ademais, a pouca
experiência dos professores com as plataformas digitais e a internet que
muitas vezes não colabora.
Deste modo, toda a dinâmica de ensino atual e as barreiras
presentes são entendidas e questionadas e neste caso, Fontana; Rosa;
Kauchakje (2020), apontam para essa questão ao colocarem que a
pandemia:
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[...] criou impasses, principalmente, para professores e alunos das
escolas públicas, pela dificuldade de acesso a estes recursos. Assim,
a reorganização da dinâmica escolar por meio remoto privou os
estudantes da educação básica e superior do convívio social e
desencadeou contradições e tensões, que necessitam ser discutidas.
(KAUCHAKJE, 2020, p. 2).

Outrossim, as escolas estão sobre uma carga de trabalho maior
ao atuarem com planejamentos online e atividades impressas para
aqueles que não tem acesso as tecnologias/internet. Então, nesse
contexto as aulas do estado da Paraíba visto a pandemia realiza o ensino
em uma realidade virtual, logo, se faz necessário levantar
questionamentos sobre quais são as condições de acesso, assim sendo,
é importante pensar como os professores estão atuando, e como os
estudantes estão se adequando com os diversos empecilhos que
surgiram.
Dessa forma, as mudanças afetam gradativamente o sistema de
ensino assim como a vida real da profissão e atuação na educação.
Nesse contexto, Santana Filho (2020), aponta que a docência e a
educação escolar estão abaladas e com a pandemia, ao nos afastar uns
dos outros (estudantes, professores, pedagogos, gestores), afetam
também dinâmica escolar, sendo que seu sentido é baseado na interação
e trocas de ideias e saberes, sendo esses aspectos essenciais na
transmissão de conteúdos consolidados nos fazendo se afastar de
práticas seculares, pois, essas encontram-se afetadas.
Nesse sentido, coloca-se em pauta também as condições de
trabalho, saúde (psicológica) e acesso para que educação seja possível,
levantando questionamentos quanto às condições a que esse ensino está
submetido e como deve-se trabalhar da melhor maneira possível com
todos.
Considerando os parâmetros estabelecidos pela Secretaria da
Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (2020), as
escolas e instituições de ensino tiveram que planejar e criar maneiras de
incrementarem em seus planos de ações escolares as medidas de acesso
e condições ao ensino, considerando todas as dificuldades provenientes
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da pandemia e a volta às atividades com o ensino remoto, surgindo,
portanto, orientações aos docentes para a nova realidade.
Orientações pedagógicas com o ensino remoto
No mês de abril de 2020, após decretos e o aumento
considerável de casos de coronavírus no estado da Paraíba foi adotada
pela Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT),
o regime especial de ensino estabelecido pela Portaria nº 418, que tinha
por objetivo desenvolver ações que redefiniram o processo de ensino,
garantido a aprendizagem dos estudantes durante o período de
distanciamento social, considerando os diferentes perfis e contextos
socioeconômicos.
Tal regime teve início no dia 20 de abril, com a abertura da
formação do uso de tecnologias educacionais disponível para todos os
professores da rede estadual. Inicialmente, foram selecionados 100
tutores para treinamento e esses iriam auxiliar os demais professores no
uso de tecnologias nos seus planejamentos pedagógicos e organização
das aulas. Essa capacitação ocorreu em sete dias, assim sendo, as aulas
estavam previstas para serem retomadas dia 27 de abril.
Assim, durante o regimento estabelecido até a volta das aulas
presenciais, os docentes de acordo com a referida portaria, deveriam
elaborar atividades complementares de acordo com as orientações
estabelecidas pelos documentos norteadores expedidos pela Secretaria
de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT), o então
secretário da pasta explica:
Dada a excepcionalidade, percebemos a necessidade de, durante o
regime, desenvolver atividades pedagógicas que considerem o
currículo escolar, como também o momento que vivenciamos
atualmente. Por isso, serão baseadas em grandes eixos que
promovem novas formas de trabalhar as competências e habilidades
que devem ser desenvolvidas por todos os estudantes da Rede
Estadual (Diário oficial do Estado, 2020).

Com isto, deixa-se claro que nesta nova modalidade de ensino
seria trabalhado a partir de eixos temáticos, e estes seriam trabalhados
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durante duas semanas, de acordo com o guia de orientação pedagógica.
Assim, os professores teriam mais tempo para desenvolver os temas
propostos, sendo divididos ainda, por áreas (linguagens, humanidades,
exatas). Além disso, que deveriam apresentar atividades de acordo com
seus eixos semanais, em que segundas, quartas e sextas são os dias
reservados para os professores enviarem as atividades para os
estudantes e o planejamento das demais atividades, de acordo com as
estratégias da escola, enquanto que, a terça e quinta são destinados aos
estudantes para a realização das atividades e envio para a correção dos
docentes. Tais orientações foram propostas no período de 25 de maio à
19 de junho nas redes estaduais de ensino.
Outra orientação estabelecida pelo estado no período foi a
adoção do roteiro pedagógico simplificado, que inicialmente surgiu
com a ideia de facilitar a compreensão dos estudantes sobre o
planejamento, os objetivos e as atividades que seriam desenvolvidas ao
longo do regime, podendo ser disponibilizados através do e-mail,
whatsApp ou outras plataformas utilizadas pelos alunos e professores.
Por fim, o roteiro abrange os seguintes tópicos:
•
•

•
•
•
•

Facilitar a organização dos conteúdos /objetos de estudo
pelos docentes;
Publicizar a proposta da semana pedagógica, a fim de que os
estudantes possam compreender e se apropriar de uma nova
proposta para aprendizagem;
Estimular a autonomia dos estudantes, respeitando cada nível
e modalidade de ensino;
Auxiliar a construção de uma rotina de estudos;
Promover a interdisciplinaridade;
Fomentar o autodidatismo.

A experiência no sistema público estadual de ensino realizada
na Paraíba acabou por ser reconhecida como destaque em uma
premiação nacional. Através de uma pesquisa realizada pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), sobre a forma como se deu o ensino remoto no
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Brasil, a Paraíba obteve o primeiro lugar, ficando bem à frente de outros
estados (PARAÍBA, 2021). Nesse sentido, a demora para
implementação do ensino, os meios digitais que foram utilizados e os
investimentos realizados em programas, foram alguns dos critérios
utilizados no estudo, e que concederam a melhor posição no ensino
remoto do país, todavia, apesar dessa premiação, se faz necessário
ressaltar que existiram várias lacunas no processo e que precisaram ser
enfrentadas no ano seguinte.
Experiência no Centro de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente (CAIC) José Joffily sob perspectiva do PIBID e o
ensino remoto.
O ano letivo de 2021 se iniciou com as aulas sendo ministradas
através do Google meet, especificamente no dia 18 de março, e já foi
nítida a baixa adesão dos educandos a essa plataforma com apenas
alguns alunos presentes. Além disso, a falta de interação e diálogo foi
outro ponto fortemente observado, sendo que a maior demanda é
percebida que ocorre pelo WhatsApp, apenas com respostas sobre as
atividades propostas. Vale salientar que a abertura das salas no Google
Sala de Aula atrasou, então as atividades do primeiro bimestre tiveram
que ser trabalhadas de outras maneiras.
Doravante esses fatos já explicitados, no que concerne ao
componente curricular Geografia, foram seguidas do mesmo modo as
orientações já mencionadas. Havendo apenas uma aula semanal, sendo
está de apenas 30 minutos, o que acabou limitando muito o
desenvolvimento dos conteúdos e também o uso de atividades
interativas. Muitas vezes essas aulas se resumem em exposições e
explanação dos assuntos visto o curto período de tempo. A partir dessas
afirmações o uso das ferramentas digitais fora do período reservado as
aulas online, torna-se extremamente importante.
Sendo assim, foram planejadas e executadas atividades com uso
de formulários, jogos, questionários, padlet e ferramentas interativas,
sendo todas pensadas por nós enquanto estudantes de
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Graduação/pibidianos e a professora da turma em que estamos
inseridos. Inicialmente essas foram encaminhadas via WhatsApp,
contudo, ao fim do bimestre, surgiu a alternativa de serem também
postadas na plataforma do Google Classroom. Ademais, a partir da
criação das atividades em plataformas digitais, temos o retorno destas
pelos alunos de maneira mais prática, como por exemplo, ao criarmos
a abertura de um tema a ser debatido via Padlet, os alunos responderam
de maneira coerente, mesmo com um número de participantes limitado.
Em suma, a utilização desta ferramenta possibilitou saber como os
estudantes relacionam os assuntos expostos com a atividade, a partir de
murais interativos.
Outra ferramenta utilizada foi o Wordwall, aplicativo este que
pode ser usufruído para criação de questionários, caça palavras,
identificar qual é o verdadeiro ou falso e até mesmo rodas aleatórias. A
partir dessa multiplicidade de possibilidades, ele foi aproveitado na
tentativa de abarcar um maior quantitativo de alunos e também pela
funcionalidade de anexação de fotos possibilitando que se trabalhe de
forma mais fácil assuntos que necessitam de maneira mais concisa de
imagens. No nosso caso, foi o tema pirâmide etária, tendo um retorno
relativamente grande, com mais da metade da turma participando e
interagindo nos grupos virtuais em que estão inseridos.
Utilizamos também o Google Forms que é um recurso gratuito,
podendo ser criado através dele questionários com inserção de mapas e
outras imagens, além da opção de escolher qual o estilo da questão,
sendo aberta ou de múltipla escolha, tornando tudo mais interativo e
interessante para o estudante. Além dessas funções, podemos obter um
feedback de todos que responderem o que foi passado, nos
possibilitando analisar onde tiveram mais dificuldades e em quais
questões obtiveram mais acertos ou erros, ou até mesmo, a quantidade
de alunos que responderam tal atividade. Ademais, são inúmeras as
possibilidades para os discentes se mostraram mais participativos nas
atividades com utilização dessa ferramenta.
Com essas atividades virtuais inseridas nas aulas de Geografia
podemos perceber que elas se tornaram mais dinâmicas, a partir disso,
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o registro no diário de campo torna-se essencial, pois, é a partir dele que
podemos registrar as limitações e desafios, sendo possível descrever os
“acertos” e “erros” para que, as atividades futuras, sejam melhores
desenvolvidas e consequentemente aderidas pelos alunos nas aulas,
outrossim, com as anotações no diário podemos levantar
questionamentos sobre as condições desses discentes e se não
participam por falta de opção e condições ou por vontade própria, pois
nesse tempo, reconhecemos o quanto as aulas online são desafiadoras.
Vale ressaltar que as ações que foram desenvolvidas na escola e
retratadas no artigo foram em turmas do Ensino Médio, especificamente
no terceiro e segundo anos, nos turnos diurno e noturno
respectivamente, ou seja, por se tratar de públicos diferentes, as
propostas das atividades foram distintas e a participação também. Na
turma da manhã, ocorre uma presença nas aulas bem maior do que a
noite com média de 12 alunos, enquanto no outro turno, o máximo foi
cinco. Acreditamos que esse fato se dá porque no noturno a maioria das
pessoas trabalha, o que acaba tornando uma rotina mais exaustiva. Na
reunião do planejamento, que acontece semanalmente, e esses fatos são
colocados em questão e com isso, são pensadas alternativas para atrair
mais alunos a partir de atividades diferentes como já citadas acima,
levando sempre em consideração o público-alvo.
O PIBID, proporciona mais uma forma de ajudar neste processo
de ensino remoto emergencial, visto que é necessário e importante a
interação escola e universidade. Logo, se torna possível a partir dos
conhecimentos e estratégias adquiridas na academia, enriquecer ainda
mais o ensino, a partir do uso das TICs (Tecnologias da informação e
Comunicação), algo tão presente no cotidiano, contudo, ainda pouco
explorado no contexto educacional.
Por fim, o contato que o PIBID proporciona, mesmo que na
situação atual, demonstra a importância do planejamento entre
professor e o PIBID para que as aulas sejam possíveis e os pibidianos
atuantes e mobilizadores de conhecimentos, sendo colaborativos com
as atividades e adquirindo experiências, que são fundamentais para a
formação e atuação futura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das reflexões sobre as experiências e levantamento
bibliográfico e documental, podemos perceber como o ensino teve que
se adequar às mudanças impostas em detrimento da pandemia
provocada pelo coronavírus SARS-CoV 2. Realidade que afetou todo o
sistema educacional do país, e no caso do estado da Paraíba não foi
diferente. As instituições de Ensino Básico tentam se adequar às
condições desse tempo com o ensino remoto emergencial e as
atividades cotidianas que acontecem de forma diferenciada, nesse
contexto o PIBID de Geografia, também se insere nessa realidade,
adequando-se e atuando de acordo com as atuais perspectivas do ensino.
Cabe salientar, as importantes medidas que o estado estabeleceu
para que o ensino e a aprendizagem fossem possíveis, assim como, as
orientações que fundamentaram o desenvolvimento dos planos
norteadores no ensino remoto para que as instituições aderissem aos
seus sistemas e assim continuasse às aulas com o ensino no formato
virtual com a utilização das plataformas digitais e equipamentos
tecnológicos como ferramenta de suporte ao ensino e processo de
aprendizagem.
Com isso, podemos perceber a importância do PIBID mesmo que
as condições do ensino não sejam as mais favoráveis, com a sua
reorganização e a consequente necessidade do uso das ferramentas
digitais, fica explícito a variedade de propostas, metodologias
e recursos que podem ser inseridos nas aulas, para mudar e variar o
ensino, proporcionando uma forma mais interativa, buscando a
presença dos estudantes nas aulas e a realização das atividades, sendo
assim, colocando um redirecionamento no processo de aprendizagem.
Outro aspecto a ser destacado, refere-se especificamente ao
projeto de Geografia que proporciona aos pibidianos esse contato com
o Ensino Básico, ao passo que tem acesso aos instrumentos
educacionais, planejamentos pedagógicos, reuniões e encontros
semanais, podendo relacionar o que aprendem no âmbito da
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universidade com a prática escolar acumulando experiências que serão
importantes para uma futura carreira.
Por fim, com as experiências obtidas através da observação e
participação nas aulas em ambiente remoto, evidenciamos que essa é a
escola que temos hoje, entretanto, apesar de todas as dificuldades
supracitadas, a contribuição para a nossa formação é de grande valia,
visto que esse processo trará mudanças permanentes na educação, ou
seja, apesar de todos os entraves esse período, serviu também de
aprendizado e reformulação da educação, pois, a escola jamais será a
mesma.
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INTRODUÇÃO
Este estudo é fruto das experiências vivenciadas através do
projeto de extensão intitulado “Geografia da Infância: contribuições da
Geografia para o Ensino Fundamental em meio às consequências do
COVID-19”, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Pernambuco (IFPE); organizado por docentes e bolsistas da
Licenciatura em Geografia. Compreendemos que se fez necessário a
mobilização e o mergulho teórico nos estudos da Geografia da Infância
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para buscar contribuir com a melhoria da qualidade do Ensino
Fundamental e desenvolver propostas diferenciadas de modo a fazer
frente às consequências nefastas que a pandemia provocada pelo
Coronavírus SARS-CoV 2 vem impondo ao Ensino Fundamental.
Neste sentido é importante apontar conceitualmente o que tem
sido entendido como “Geografia da Infância”, e o que os estudos nesta
área vêm propondo a partir das categorias de análise da Geografia.
Os estudos da Geografia da Infância emergem, dessa forma, com
interfaces nesses postulados, por onde se entrecruzam outros
recortes, como o de gênero, o de idade e condição econômica,
perguntam-se como meninos e meninas, de diferentes idades e
pertencentes a diferentes estratos sociais concebem, percebem e
representam seus espaços (LOPES, 2013, p.289).

Com o projeto de extensão atua-se na Escola Comunitária
Soldado Mariano Marcos Gonçalves Cavalcanti, em Igarassu – PE.
Nosso público nesta escola são as crianças do 2º ano do Ensino
Fundamental. Enquanto a atuação na Escola Municipal Vereador José
Francisco Ferreira, também em Igarassu – PE está voltada aos alunos
do 5º ano do mesmo nível. A equipe que desenvolve o projeto é formada
pelo coordenador, licenciado em Pedagogia com Mestrado em
Educação; duas professoras colaboradoras com licenciatura em
Pedagogia e Mestrado em Educação; além de 02 licenciandas em
Geografia, como bolsistas extensionistas.
Este artigo apresenta os resultados parciais obtidos até o
presente momento das atividades desenvolvidas com este projeto de
extensão, em que apontamos nossa busca em colaborar com o
aprimoramento das fases iniciais da Educação Básica na escola pública,
tão impactada pelo atual contexto de COVID-19 e com índices baixos
de qualidade. Acreditamos que o ensino de Geografia aliada às práticas
e pesquisas didático-pedagógicas da Pedagogia podem, de fato,
aprimorar a qualidade da educação nos anos iniciais, contribuindo
assim para a melhoria do ensino-aprendizagem e a qualidade da
educação, ainda que em uma escala municipal.
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À medida que a criança vai se desenvolvendo, ocorre uma gradativa
separação dela com o mundo. Tal fato começa a ocorrer a partir das
experiências sensório-motoras; é o desenvolvimento dos sentidos,
associados ao ato motor, que irá proporcionar cada vez mais uma
consciência de si e do mundo que a envolve. Nesse
desenvolvimento/separação ocorre a construção da noção de
espaço-tempo (LOPES, 2013, p. 5).

É por meio da experiência e dos estudos sobre a Geografia
produzida pelas crianças que podemos compreender suas noções e
maneiras de enxergar o mundo, além de seus sentidos de espaço e de
tempo. Possuindo elas uma dimensão muito própria do mundo, de
maneira a identificar o espaço através de sensações, sentimentos, cores,
formas, elementos naturais, paisagens e outros símbolos que chegam ao
alcance de sua percepção.
Os conhecidos postulados sobre a infância ser uma construção
social e plural, reverberam no entendimento de sua dimensão
espacial, pois as infâncias passam a ser lugares destinados às
crianças e que se materializam em formas de paisagens nas
diferentes sociedades (LOPES, 2013, p. 9).

Deste modo, passamos a articular estratégias pedagógicas que
trouxessem para o espaço da sala de aula e as interações em plataformas
digitais utilizadas no ensino remoto emergencial, as sensações contidas
na relação das crianças com seus territórios, as paisagens presentes em
seu cotidiano e a relação de lugar construída por cada uma delas. Isso
só seria possível se adotássemos recursos lúdicos, que além de
reproduzirem esses convívios e percepções, reunissem o conhecimento
científico atrelados aos conceitos geográficos alinhados ao saber
popular portado pelos alunos.
As noções espaciais foram sobrepostas ao método da contação
de história por meio do teatro de bonecos, onde realizamos uma
releitura de contos infantis clássicos através do olhar dos alunos e
inserimos nessas narrações locais de convívio destes indivíduos, sendo
a escola e áreas entorno frequentes nessas ações.
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METODOLOGIA
O referencial teórico adotado neste trabalho é a pesquisa qualitativa
de cunho participante, tendo em vista que desejamos que os passos
metodológicos do projeto fossem dados em conjunto com as escolas
parceiras. Dentre as diversas tradições metodológicas desta abordagem,
usamos a Pesquisa-ação, observando seu caráter eminentemente prático e
crítico, assim como nos esclarece Esteban (2010).
Para a pesquisa-ação prática, é mais importante que o coletivo de
professores adquira a racionalidade científica para resolver os
problemas educacionais do que o fato de um problema educacional
fique efetivamente resolvido. De outro lado, para a pesquisa-ação
crítica, se não existir um processo de autocrítica e de identificação
das distorções incorporadas na interpretação dos próprios
professores, a reflexão sobre a ação pode continuar reproduzindo as
desigualdades sociais e culturais, já que não se chegará a um
questionamento em profundidade das contradições subjacentes à
prática educacional (ESTEBAN, 2010, p. 169).

Optamos, portanto, por um enfoque prático/crítico, na
implementação metodológica das ações de nosso projeto. Para tanto
esta atividade é realizada a partir de fases que se intercruzam, dando um
caráter interdependente e retro alimentador de cada dimensão de nossa
ação extensionista.
No primeiro momento realizamos um mergulho teórico nos
estudos da Geografia da Infância e suas relações com o Ensino
Fundamental. Os frutos destes mergulhos são socializados de maneira
permanente com nossos parceiros, de modo que estes passam a aderir
e/ou dialogar com estas contribuições. Pelo menos duas vezes por
semana, as estudantes extensionistas estão em contato direto com as
escolas parceiras, de maneira remota. Esta ação é necessária para a
realização de observação, colaboração e levantamento de dados que
auxiliam na elaboração de métodos e técnicas didático-pedagógicas que
integram a Geografia da Infância com o Ensino Fundamental e se
adequem à realidade vivida pela comunidade escolar.
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Já no segundo momento do projeto, que consiste no momento
atual, estamos realizando sistematizações de ações metodológicas que
envolvem a execução de metodologias e técnicas didáticas-pedagógicas
experimentais, em conjunto com as professoras parceiras. Nesta etapa
foi feito o planejamento, execução e reflexão acerca das didáticas, de
modo a avaliar seus impactos. A equipe executora do projeto está em
contato direto com as escolas parceiras pelo menos uma vez por
semana, essencialmente para discutir estratégias, definir ações, planejar
intervenções entre outras atividades.
A terceira fase do projeto foi definida para o segundo semestre
do ano de 2021 e consistirá na sistematização teórica/prática das ações
do projeto. Nesta etapa, haverá um esforço concentrado em sistematizar
os resultados alcançados no formato de relatório de campo, além do
desenvolvimento de uma atividade didático-pedagógica que celebre a
conclusão temporária de nossas atividades. Esta ação pode ser uma feira
de conhecimentos; uma aula de campo de forma virtual; uma
apresentação para a comunidade ou outra ação semelhante, que poderá
ser presencial, remota ou híbrida a depender do contexto pandêmico. O
mais importante neste momento será seu caráter sistematizador e que
seu planejamento e execução ocorra com a maior participação possível
das próprias crianças, suas professoras e demais profissionais
envolvidos.
Por fim, a quarta fase do projeto consistirá na avaliação final
dos impactos do projeto de extensão, em que serão analisadas as
transformações e melhorias da realidade educacional e/ou social nas
turmas e escolas parceiras. Serão avaliados ainda os impactos deste
projeto para os estudos nas áreas de Educação e Geografia, além da
relação destes estudos com a evolução do ensino e o avanço das
pesquisas na Licenciatura de Geografia do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO campus Recife. Assim como todas as fases, esta será feita em conjunto
com as escolas parceiras, utilizando para isso técnicas de interpretação
e reflexão dialógica, acerca de todas as fases do projeto de extensão, e
dos impactos destes em todos os atores e atrizes do processo. Esta etapa
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será encerrada com a sistematização da experiência através de relatório
conclusivo do projeto.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A proposta da pesquisa busca a melhoria da qualidade na
Educação Básica, diante do quadro em que muitos retrocessos teóricos
e metodológicos se somam às terríveis consequências da pandemia do
COVID-19, prejudicando ainda mais o alcance das metas do Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2014). As pesquisas em Geografia da
Infância aliada aos estudos que buscam a melhoria do Ensino
Fundamental apresentam-se como alternativas na construção de
conhecimentos sólidos e embasados cientificamente.
Soma-se a estas problemáticas já existentes na educação
brasileira também, as consequências da pandemia provocada pelo
Coronavírus SARS-CoV 2 sobre o espaço educacional. As dificuldades
são visíveis, os profissionais da educação em muitos casos, não
possuem uma formação adequada para exercerem as aulas de modo
remoto por meio das plataformas virtuais, além da falta de
equipamentos tecnológicos e infraestrutura fragilizada das escolas para
receberem essa nova modalidade de ensino, uma vez que esta exige um
novo planejamento pedagógico.
O Governo de Pernambuco concedeu autonomia às autoridades
municipais do estado e secretarias da educação, a decidir como as aulas
serão ministradas em cada região de acordo suas necessidades. Sendo
assim, existem cidades que adotaram o sistema híbrido de ensino, em
que os alunos assistem aulas em um sistema de rodízio com intuito de
evitar aglomerações nas salas de aula e nos momentos em que não estão
participando da aula no espaço físico da escola, estão acompanhando as
aulas em casa por meio síncrono; em contrapartida já em outras
localidades se adota o sistema de ensino totalmente remoto.
No decorrer da pesquisa, observa-se que as instituições
parceiras Escola Municipal Vereador José Francisco Ferreira e a Escola
Comunitária Soldado Mariano Marcos Gonçalves Cavalcante que se
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encontram no município de Igarassu-PE, as quais recebem o projeto,
estão vivenciando dificuldades para ministrar as aulas de forma virtual,
levando em consideração primeiramente que uma boa parte dos alunos
não têm acesso às tecnologias como smartphones, tablets,
computadores e até mesmo a redes de fornecimento de internet,
instrumentos essenciais para os estudantes acompanharem as aulas
remotamente. De acordo com análises feitas, pode-se observar que as
duas escolas estão realizando suas aulas remotas pela plataforma de
comunicação WhatsApp, através de mensagens com atividades que são
trocadas entre professores e alunos. Perante esta realidade, as aulas
online se tornam um desafio para os discentes, estudantes e familiares.
A Secretaria de Educação do Município de Igarassu-PE adotou
uma prática metodológica para o ensino baseada na entrega de
atividades a cada quinzena do mês para amenizar o impacto da falta de
aparatos tecnológicos que auxiliem na educação dos discentes. A
entrega dessas atividades é feita aos pais dos alunos, assim os gestores
e professores conseguem ter controle da frequência de cada turma.
Frente a estas dificuldades enfrentadas pelas escolas, a prefeitura do
município oferece aos professores e diretores, cursos de capacitação e
inovação educativa, visto que os docentes precisam reinventar suas
metodologias didáticas.
Em todo o país diante à suspensão das atividades escolares
consequência da pandemia do Covid-19 a educação se viu do dia
pra noite em uma situação de incertezas de quando iriam voltar, se
aulas à distância seria a saída para a problemática surgida tão
repentinamente (LIMA; PAIVA; GOULART, 2021, p. 20).

Diante destas problemáticas se faz necessário reinventar o
método educacional, essa nova estratégia de ensino deve levar em
consideração as dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos
neste período pandêmico. Sinalizando que as propostas de atividades e
aulas podem ser ministradas de maneira leve, acolhedora e dinâmica de
forma que os estudantes recebam uma educação de qualidade mesmo
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perante o momento vivenciado e fazendo que eles se sintam parte
integrante do processo.
A pesquisa do PIBEX-IFPE em torno da Geografia da Infância,
estuda como método de ensino a adoção da contação de histórias por
meio do teatro de bonecos para as aulas remotas do Ensino Fundamental
do 5° ano, 1° ano e Grupo Infantil 4, no qual são realizados pequenos
vídeos contando histórias direcionadas ao público infantil, mas que
tenham relação com a Geografia, assim trabalhando conceitos e temas
como espaço, lugar, território, paisagem, racismo, cartografia,
representatividade e cultura. Conforme afirmado por Rolof (2010, p. 4),
“as aulas lúdicas acrescentam leveza à rotina escolar e devem ser
direcionadas para as necessidades dos alunos, buscando proximidade
entre a escola e o meio em que o aprendente vive.”
Quando se fala em espaço escolar e de vivência leva-se em
consideração que a realidade das crianças e suas infâncias possuem
diferentes espaços e tempos como diz LOPES (2013). Também enfatiza
que “ao abordarmos as relações que as crianças estabelecem com seus
espaços podemos perceber como as representações da infância se
emergem” LOPES (2008, p. 75). Dessa forma as aulas remotas
precisam abordar a realidade que está sendo vivenciada com o auxílio
da Geografia e trabalhar questões como o espaço social e cultural de
cada aluno.
Considerando todos estes fatores discutidos até o presente
momento, enxergamos na metodologia da contação de história a partir
do teatro de bonecos gravado, um caminho para trabalhar nas crianças
destas escolas suas percepções de espaço, território, lugar, paisagem e
escalas cartográficas. Realizando atividades que coletam esses olhares
e nos permitem uma observação de como a geografia é construída e
vivida por elas. Após essa primeira análise, identificamos os locais de
vivência desses estudantes, com os quais eles possuem trocas afetivas,
que as conduzem à construção de suas identidades e primeiras noções
do saber geográfico.
Com o material levantado e já cientes dos locais a serem
trabalhados, realizamos uma releitura de contos infantis tidos como
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clássicos, porém também optamos por trabalhar com títulos novos e que
ainda não são de conhecimento popular, para que além de realizarmos
atividades voltadas às bases conceituais geográficas também levarmos
para conhecimento e discussão dos estudantes outros temas sociais
pertinentes a sua construção e formação cidadã. Temáticas estas quanto
à cultura, representatividade e racismo, como já mencionado e outras
como identidade, diversidade, questões étnicas e raciais, respeito,
sustentabilidade e outros.
Algumas destas histórias adotadas para as atividades
promovidas foram: Carolina - Carolina Maria de Jesus (versão da
editora Mostarda, direcionada para o público infantil); Pinóquio; Peter
Pan; O Patinho feio; O mágico de Oz; O colecionador de botões e a
menina que gostava de mapas remendados; O pequeno príncipe preto;
O menino que colecionava lugares; entre outros. A adaptação desses
livros para atender o propósito do projeto de colaborar com o ensinoaprendizagem por meio da Geografia e seus conceitos, precisou ser feita
por meio da inserção dos locais coletados através dos mapas afetivos
desenhados pelas crianças, assim possibilitando a sensação de
integração do estudante com a história. O intuito que tentamos alcançar
com essas atividades foi provocar no estudante o sentimento de
valorização do seu espaço e dos territórios que ele íntegra e/ou constrói
sob seu olhar, além de dinamizar o ensino para que o processo de
aprendizagem possa acontecer de forma lúdica e prática integrando ao
saber popular sem deixar de lado o caráter científico da geografia.
Pensando nos alunos que não tem acesso aos meios
tecnológicos, reproduzimos a atividade de maneira impressa, para que
os pais e/ou responsáveis pudessem realizá-las junto às crianças;
promovendo assim um momento de interação dos mesmos com o
processo educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A julgar pelo que vem sendo observado por meio das práticas
executadas, é possível identificar que mesmo com os desafios
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decorrentes da suspensão das aulas presenciais e substituição pelo
sistema de ensino remoto, existe um empenho das professoras
responsáveis pelas turmas em se adaptarem às mudanças provocadas
pelo contexto; buscando formas de diversificar as atividades
considerando as dificuldades impostas pelo momento, sejam em termos
de problemas estruturais ou por questões emocionais.
Deste modo, nossa atuação veio a acompanhar essa direção de
promover o acolhimento aos alunos por meio do lúdico, estimulando a
criatividade das crianças através da construção dos mapas que retratam
seus espaços. Essas provocações além de desenvolverem seus
conhecimentos geográficos, também incitam o olhar delas pelos temas
de cunho social. Indicando que é possível realizar um ensino a partir do
olhar e das vivências infantis e alcançar o aprendizado prazeroso, que
integra o aluno no processo por meio de seu conhecimento de mundo
sem desconsiderar a essência científica da geografia.
Por meio do teatro de bonecos as histórias adaptadas ganham
vida e o correm nos mais diversos lugares da cidade de Igarassu,
tentando reproduzir o mais próximo possível os elementos reais desses
espaços. Consideramos aqui que as principais ferramentas para que
essas ações atinjam ao propósito final do projeto são as emoções e
ligações das crianças com o mundo ao seu alcance, o saber geográfico
que as acompanha e do qual são produtoras e por fim os recursos
artísticos somados à criatividade, pois somente acreditando no poder de
transformação que a arte possui e o quão a educação está conectada a
está é que será possível conter ou mesmo minimizar os impactos desta
pandemia no ensino-aprendizagem da Educação Básica.
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INTRODUÇÃO
Alguns professores sempre tiveram uma certa dificuldade de
fazer bom uso dos recursos didáticos na sala de aula, já que, apesar da
disponibilidade desses recursos na própria instituição de ensino,
percebe-se que, por muitas vezes, os professores não os utilizavam ou
não utilizavam corretamente. Ou seja, muitas vezes, os professores até
utilizavam tais recursos, mas sem a interação com o aluno no processo
de construção do conhecimento, fazendo com que o aprendizado do
mesmo fosse prejudicado. Isto porque, talvez, o professor não percebia
ainda que, “Ao propor uma metodologia em que o aluno se sinta
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inserido, o nível de aprendizagem será bem melhor” (ALVES, 2015, p.
30).
Em tempos atuais de pandemia da Covid-19, nestes anos de
2020-2021, percebe-se grande dificuldade dos professores em adaptarse ao estilo de ensino por acesso remoto, já que agora são utilizadas
muitas tecnologias que antes não eram, e isso requer treinamento e
experiência para que haja uma correta aplicação e utilização nas novas
salas de aula, agora digitais. Diante disso, com o agravamento da
pandemia da COVID-19 e a nova realidade em que a educação
brasileira se encontra, todos os problemas relacionados aos recursos
didáticos foram evidenciados, porque o professor, nesse contexto, não
pode mais prescindir destes recursos.
Entende-se que para os alunos estarem motivados durante as
aulas, deve-se promover a interação entre os sujeitos aprendentes dentro
de sala de aula (docentes e discentes), fazendo a mediação com os
recursos didáticos. Porém, agora esta sala de aula se tornou o ambiente
virtual, cabendo ao professor procurar novos meios de utilizar recursos
didáticos. No entanto, observa-se que nem todos os professores estão
capacitados a aplicar recursos didáticos que promovam a construção
dos conhecimentos dos alunos por meio da interação, e isto se deve à
má formação acadêmica, por não ter havido uma boa preparação para a
utilização de métodos interativos de ensino; ou ainda, devido à
repentina mudança no cotidiano do professor, que agora passa a
ministrar aulas via internet.
Outrossim, um educador que é dedicado ao ato de lecionar,
aplica o seu saber didático e pedagógico para contornar as dificuldades
do ensino e aprendizagem enfrentados em sala de aula (seja ela remota
ou presencial), utilizando-se de recursos didáticos diversos, e sempre
acompanhados da base teórica disciplinar, seja no ensino básico ou
superior, para que os seus alunos desenvolvam sua aprendizagem.
Neste sentido, Brandão e Mello (2013) afirmam que existem
vários recursos didáticos no âmbito da geografia, que vão fazer com que
o professor e os alunos possam vivenciar boas experiências na sala de
aula. Sabendo disso, o efetivo uso dos recursos didáticos, associado a
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uma aula expositiva e a participação dos alunos, vai auxiliar no
processo de construção do conhecimento. Portanto, entendemos que o
uso dos recursos didáticos deve ser analisado para, assim, ter-se um
conhecimento sobre sua efetividade, principalmente durante esse
período de ensino por acesso remoto.
METODOLOGIA
Defendemos ser a leitura o primeiro passo para a construção de
qualquer trabalho científico. Destarte, para o embasamento teórico
deste artigo, primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico de
artigos e livros que versassem sobre as temáticas: recursos didáticos,
ensino de geografia e educação, de um modo geral. Além disso, também
foi feita uma pesquisa qualitativa sobre o tema, com uma amostra junto
a professores que atuam na educação básica.
Com base nas leituras feitas, foi elaborado um questionário com
5 perguntas relacionadas à utilização de recursos didáticos e o modo de
ensino durante a pandemia da Covid-19, para que os professores
pudessem responder e dar a sua opinião sobre o tema. E, sabendo-se
que o mundo está passando por um período extremamente complicado
por causa da Covid-19, o questionário foi transmitido via Google
Forms, para que pudesse abranger o maior número de professores
possível, não para dar ênfase à quantificação, mas para ter-se uma
diversidade de pontos de vista. Ademais, tal prática viabilizou a
segurança necessária, evitando assim a contaminação própria do
contexto ora vivenciado.
Após a aplicação do questionário, foi realizada a análise das
respostas, em consonância com o tema trabalhado, para uma efetiva
contextualização da realidade enfrentada pelos professores do ensino
básico.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Como resultado do trabalho do professor, a formação dos alunos
se configura na capacidade de produzir conhecimentos, os quais foram
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assimilados e relacionados com a realidade, formando assim um novo
conhecimento. E, segundo Vasconcellos (2011), para que isso ocorra é
necessário que o aluno esteja motivado a aprender.
A motivação ao estudo por parte dos alunos será estabelecida
pelo professor através utilização de métodos didáticos que façam do
aluno parte ativa na construção de seu conhecimento, e que permitam
estarem constantemente interagindo com os outros colegas de classe e
com o próprio professor. Um dos métodos que cumpre essas
necessidades é a utilização de recursos didáticos, que permitem ao
aluno observar diretamente e interagir com aquilo que acabou de
estudar em teoria.
Para entender como se dará o desenvolvimento intelectual do
aluno deve-se compreender que este se realizará através do
aprendizado, que é descrito por Oliveira (1995, p.57) como “[…] o
processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades,
atitudes, valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio
ambiente e outras pessoas.” Portanto, para que um indivíduo consiga
aprimorar seus conhecimentos e desenvolver suas capacidades
intelectuais, é importante que este passe pelo processo de aprendizado
através da interação com os outros em seu meio social.
É possível afirmar, então, que o efetivo uso dos recursos
mediadores do ensino é alcançado quando sua aplicação é aliada a uma
base teórica anteriormente postulada, e com a interação social, entre
professor e alunos. Desta maneira, ao utilizar meios interativos de
ensino, tem-se um método mais eficiente de aprendizado, que uma aula
estritamente expositiva, desenvolvida, muitas vezes, por meio de um
monólogo da parte do professor; ou, simplesmente, por meio do
clássico “copiar” da lousa por parte do aluno, seguido da escuta do já
referido monólogo, sem a necessária discussão do tema trabalhado, a
qual suscita o processamento cognitivo do tema na mente do aluno.
Desta forma, o aluno poderá captar mais facilmente os conhecimentos
advindos do professor, devido à interação social, que é de grande
importância para o aprendizado.
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Nos tempos atuais de pandemia e ensino por acesso remoto, os
professores devem utilizar recursos didáticos estritamente digitais, já
que a interação interpessoal que havia dentro das escolas e das salas de
aula já não é mais possível. Assim, surge, para os docentes, o desafio
de se adaptarem às novas metodologias de ensino e de utilizar recursos
dos quais, por muitas vezes, não tinha utilizado em momentos
anteriores à pandemia.
E para que haja um ensino de qualidade e a aplicação correta
dos recursos didáticos, o profissional educador deve possuir a vontade
de lecionar, mobilizando esforços para conseguir resultados em termos
de aprendizado dos alunos. Porém, percebe-se que ainda existem
dificuldades a serem enfrentadas, sendo uma delas a própria formação
do professor, pelo fato de sua formação acadêmica não ter sido
suficiente para formar um bom profissional.
Necessita-se perceber que, apesar da vontade do professor, a
própria instituição de ensino pode, em alguns casos, não possuir
materiais ou ambientes adequados para a utilização de recursos lúdicos,
limitando assim a capacidade que o profissional educador tem em
desenvolver diferentes mediações para o ensino.
É possível então afirmar que a escola possui um papel
importante no aprendizado do aluno, senão, “[...] o desenvolvimento
fica impedido de ocorrer na falta de situações propícias ao aprendizado”
(OLIVEIRA, 1995, p. 57).
Para empreender a pesquisa, foi elaborado um questionário com
cinco perguntas, sendo quatro delas objetivas e uma discursiva, pelas
quais buscou-se analisar a realidade dos professores do ensino básico,
que ministram aula de forma remota, tendo como foco a aplicação e
utilização dos recursos didáticos durante suas aulas.
A primeira pergunta foi referente à utilização do livro didático,
elaborada da seguinte forma: “Sobre a utilização do livro didático,
durante o ensino por acesso remoto, você percebe uma maior utilização
desse recurso?”. Ela possuía três alternativas, sendo a primeira delas:
“Sim, passei a utilizar mais”, que recebeu 61,5% das respostas; a
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segunda: “Não, passei a utilizar menos”, recebeu 15,4% das respostas;
e a terceira: “Não senti diferença”, com 23,1% do total das respostas.
Dito isso, é importante ressaltar a porcentagem dos professores
que passaram a utilizar mais o livro nesse novo modo de ensino por
acesso remoto (61,5%), mostrando que o livro continua sendo um
grande recurso didático, e um dos mais utilizados pelos professores.
Essa notoriedade que é dada a esse recurso didático é justamente porque
ele é um dos que está mais presente na grande maioria das escolas
públicas do Brasil, já que como afirma Martins e Klein (2020, p. 115)
“[...] durante o período da pandemia, o livro didático se apresentou
como um potente recurso, e de acessibilidade gratuita, para todos os
alunos”, provando que ele continua sendo um grande apoio aos
professores, e principalmente, aos alunos.
A segunda pergunta “Você tem usado novos recursos didáticos
durante o ensino por acesso remoto, durante a pandemia?” Possuía três
alternativas, sendo a primeira delas: “Sim, tive que aprender novas
tecnologias para implementar nas aulas”, que recebeu 76,9% das
respostas; a segunda: “Sim, utilizei alguns recursos que já conhecia e
não utilizava com frequência”, que recebeu 15,4% das respostas; e a
terceira: “Não, utilizei apenas aqueles nos quais já tinha trabalhado
antes”, com 7,7% do total das respostas.
Esta segunda pergunta denota, pela grande maioria dos
professores entrevistados, que houve necessidade de aprender novos
métodos e tecnologias para suas aulas por acesso remoto. No entanto,
também percebemos que uma pequena porcentagem do total (15,4%) já
tinha conhecimento sobre alguns recursos que poderiam ser utilizados
em ensino por acesso remoto, porém, não utilizava com frequência. A
minoria (7,7% do total) não buscou novas metodologias de ensino,
aplicando apenas as que já dominava e já tinha conhecimento de como
utilizava, o que denota a possível dificuldade que alguns professores
possuem em se adaptar à esta modalidade de ensino que utiliza, dos
recursos mais modernos e tecnológicos.
Para a terceira questão, perguntou-se: “O uso de recursos
didáticos foi afetado por ocasião do ensino por acesso remoto?”, com
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três alternativas, sendo a primeira delas: “Sim, o ensino por acesso
remoto facilitou ou demandou a utilização de novos recursos
didáticos.”, com resposta afirmativa de 53,9% do total de entrevistados;
a segunda: “Não, o ensino por acesso remoto dificultou a utilização dos
recursos didáticos.”, possuindo 30,8% do total; e a terceira e última
alternativa: “Não senti diferença.”, com apenas 15,4% de respostas.
Podemos perceber, através desta pergunta, na segunda
alternativa, a dificuldade dos professores do ensino básico em conseguir
aplicar os recursos didáticos que utilizavam normalmente em sala de
aula, no método presencial de ensino, ou até mesmo de conseguir
aplicar novas metodologias, pois, como vimos anteriormente, é
necessária uma capacitação e um preparo dos professores para que se
adequem a uma realidade nova no ensino. Como cita Stürmer (2011, p.
7), “A formação de professores de geografia para o uso das TIC está
apenas no início de um processo que vai da busca e atualização de
conteúdos, trocas e adaptações de materiais à produção de mídias
diversas que confiram qualidade e modernidade ao seu trabalho.”
No entanto, vemos que 53,9% dos professores entrevistados
sentiram uma melhora na aplicação dos recursos didáticos, além de
terem a oportunidade de utilizar mais recursos que antes não eram muito
utilizados em sala. Por fim, também percebemos que uma porcentagem
baixa (15,4% dos professores) não sentiu diferença, já que,
provavelmente, aplicaram as mesmas metodologias que aplicava no
ensino presencial.
A quarta pergunta “Você se sente capacitado para realizar aulas
com recursos didáticos diversos durante o ensino por acesso remoto?”
também possuía três alternativas, sendo que a primeira delas era: “Sim,
tive uma capacitação para utilização de novos recursos e tecnologias”,
que recebeu 38,5% das respostas; a segunda era: “Sim, mas não tive
nenhuma capacitação para a utilização de novos recursos e
tecnologias”, recebeu 61,5% das respostas; e a terceira: “Não me sinto
capacitado”, não recebeu nenhuma resposta (0%).
Perante o exposto, nota-se que nenhum professor que participou
da pesquisa deixou de sentir-se capacitado para a utilização de recursos
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didáticos. Contudo, o que chama a atenção é o fato de que 61,5% dos
professores não receberam nenhum tipo de capacitação para a utilização
desses recursos durante o ensino por acesso remoto. Isso prova que
muitos professores ingressarem de forma emergente nesse novo modelo
de ensino, e não receberam nenhum tipo de capacitação para se
adaptarem a ele, demandando desses professores adequarem-se a uma
maneira de aprender tudo isso por conta própria, e o mais rápido
possível.
Por fim, na quinta questão, foi perguntado: “Descreva/cite quais
são os recursos que você mais utilizou durante o ensino por acesso
remoto.”. A essa questão, o público-alvo respondeu de maneira
discursiva. As respostas foram: a) “Kahoot, jogos digitais, entre
outros”; b) “vídeos-aulas, documentários, filmes, análise de músicas”;
c) “Além das aulas pelo meet, utilizei power point e canva, no qual dá
para criar diversos materiais.”; d) “Google Meet e Whatsapp para o
envio de atividades.”; e) “Material digital de apoio e videoaulas.”; f)
“Slide, YouTube, Paint, livro didático.”; g) “Computador, smartphone,
aplicativos (PowerPoint).”; h) “Documentários, filmes, slides, imagens,
Google Maps, maquetes, banners, vídeos, animações, redes sociais,
jogos interativos, etc.”; i) “Power point, Meet, Classroom, app de
Scaner.”; j) “Plataformas digitais.”; k) “Google Meet, Forms e
Classroom.”; e l) “Vídeos educativos, encontros pelo Google Meet,
utilização de materiais didáticos confeccionados pelos próprios alunos
e interações por meio do Whatsapp”.
Com as respostas a essa questão, podemos observar a grande
quantidade de materiais utilizados para as aulas por acesso remoto,
tendo presente que alguns professores optaram por uma grande
diversidade de recursos, enquanto outros utilizaram apenas as
plataformas necessárias para realizar as aulas por acesso remoto.
Também se observa que alguns professores optaram por utilizar
plataformas de jogos por interação online (Kahoot), que possibilitam a
interação entre alunos e professor, que é tão recomendada e desejada
em um ambiente de ensino, mesmo à distância.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa feita mostraram as dificuldades dos
professores em relação à nova realidade do ensino durante a pandemia,
e também o que eles fizeram para contornar isso. Sabendo disso, foi
comprovado que o livro didático continua sendo o “braço direito” do
professor, mesmo durante o ensino por acesso remoto, mostrando que
ele pode ser (e foi) um porto seguro para muitos professores e alunos.
Contudo, sabe-se que ele não é o único recurso didático que pode ser
utilizado. É por isso que muitos professores buscaram usar alguns
outros recursos durante esse período.
Sendo assim, é possível fazer uma reflexão a partir da pergunta
número 2 (“Você tem usado novos recursos didáticos durante o ensino
por acesso remoto durante a pandemia?”) e da pergunta número 4
(“Você se sente capacitado para realizar aulas com recursos didáticos
diversos durante o ensino por acesso remoto?”). As respostas às duas
perguntas vão mostrar que os professores se viram obrigados a aprender
novas tecnologias para serem implementadas durante as aulas, mas que
os mesmos professores não receberam nenhum tipo de capacitação para
isso, ficando somente a cargo dos professores planejar e se preparar
para tudo isso.
Diante disso, pergunta-se: por que foi necessário que os
professores aprendessem tudo isso para que as aulas funcionassem
bem? A resposta para isso é que a utilização de recursos didáticos
sempre esteve presente na rotina da maioria dos professores, já que,
como já foi falado neste artigo, a utilização desses materiais ajuda muito
durante o processo de construção do conhecimento, justamente, porque
o aluno pode ter uma prática do assunto que está sendo trabalhado.
Além disso, deixa a aula bem mais dinâmica, já que aumenta a interação
entre o professor e os alunos durante o processo de ensino e
aprendizagem.
Decorrente do contexto da pandemia da COVID-19, toda a
interação entre o professor e o aluno foi prejudicada, como afirmam
Melo e França-Carvalho (2020, p. 20): “Apesar dos avanços, os
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educadores também destacaram que o ensino à distância não favorece a
interação professor-alunos, dificultando a aprendizagem dos
estudantes.”. Sendo assim, os recursos didáticos mostram sua
efetividade durante o ensino por acesso remoto, justamente, porque
fazem com que essa interação seja possível, mesmo que de forma
online.
Por fim, é em função de todos esses benefícios que, na pergunta
de número 3 da pesquisa, mais de 50% dos professores responderam
que o ensino por acesso remoto demandou a utilização de novos
recursos didáticos. Sendo que na pergunta de número 5, os educadores
descreveram quais recursos utilizam durante as duas aulas, como o
Kahoot, jogos interativos, documentários, Google Maps e entre vários
outros exemplos já listados. Tudo isso vem provar que os recursos
didáticos estão sendo uma grande ajuda para os professores durante esse
novo e desafiador ato de ensinar e aprender no período de pandemia.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata de uma discussão bibliográfica acerca
do tema ciberespaço, educação e ensino de Geografia em tempos de
pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV 2. Nosso objetivo é
refletir sobre as contradições que envolvem o ensino remoto e
relacionar com o universo cibernético. Não pretendemos discutir sobre
uma utopia ou simplesmente agir como mais um negacionismo que
assola todas as partes do globo. É importante nos estudos geográficos a
discursão das contradições dos fenômenos socioespaciais. Mas, é fato
que as aulas na forma de ensino remoro emergencial são é uma
realidade. Alunos e professores foram desafiados a uma nova dinâmica
de ensino, em um espaço paralelo e imaterial. Diante disso, onde entra
o ensino de Geografia nesse processo? Do que se trata do ciberespaço?
E quais são as contradições socioespaciais no contexto pandêmico e
educacional?
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No atual cenário pandêmico que estamos enfrentando, as aulas
tiveram que ser remanejadas para um novo formato, em que alunos e
professores não tivessem contato direto uns com os outros, a fim de
diminuir a propagação do Covid-19. Salienta-se que é um vírus
altamente contagioso que se propaga com facilidade, devido o contato
direto com uma pessoa infectada ou a ter contato com algum objeto
contaminado e logo após tocar em partes do rosto (boca, nariz e olhos).
Segundo o Ministério da Saúde (2020) o novo coronavírus, é um vírus
que causa infecções respiratórias e foi descoberto em 31 de dezembro
de 2019, após alguns casos serem registrados na cidade de Wuhan,
China.
As tecnologias são um recurso importante para diversas
atividades sociais, com o passar do tempo seu acesso foi ficando mais
instantâneo e acessível, por causa das melhorias. Entretanto, devido as
desigualdades sociais, nem toda a população tem acesso aos meios
tecnológicos. Isso revela que nem todos os sujeitos são ativos no
universo cibernético, dificultando o acesso a comunicação, informação
ou as atividades remotas. No contexto pandêmico, o meio digital foi
essencial nos processos econômicos, culturais, sociais, educacionais e
entre outros, pois com as medidas de isolamento, recorrer ao
ciberespaço foi a atitude mais cabível a se tomar.
METODOLOGIA
Para alcançarmos os objetivos desse estudo, realizamos uma
pesquisa bibliográfica a respeito do tema. Iremos discutir sobre ensino
de Geografia em tempos de pandemia e ciberespaço. A pesquisa está
em fase de construção, e a princípio recorremos aos autores: Bittencourt
(2020), Santana Filho (2020), Lima (2020), Martins e Almeida (2020),
Moreira et al (2020), Valle (2021), Vian (2021), Brasil (2020) Santos
Junior e Monteiro (2020).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Com a pandemia causada pela Sars-CoV-2 (coronavírus), foi
necessário tomar novas medidas para dar continuidade às aulas. As
portas das escolas, universidades ou centros educacionais precisavam
estar fechadas para todos aqueles que tinha como lugar esses ambientes.
Devido a isso, houveram diversas mudanças nos currículos
educacionais para que houvesse uma “adaptação” ao novo comum.
Pode-se dizer que a tecnologia teve um protagonismo em diversas
atividades sociais, pois nem todos os sujeitos saíam de suas casas, tendo
seus trabalhos e atividades ganhando uma nova ressignificação. Em se
tratando de questões geográficas, os espaços ganharam novas formas.
As relações sociais que antes aconteciam presencialmente, com a
pandemia a medida do “distanciamento” se tornou um dos desafios na
luta pela saúde e vida. O espaço cibernético se tornou o palco de
diversas atividades sociais, políticas, econômicas e culturais.
Mesmo que o espaço cibernético não seja material, ou seja,
palpável, não deixa de ser um espaço de relações sociais. Estamos
tratando de um espaço paralelo, construído por tecnologias, redes e
conexões artificialmente criada pelo homem. A relação dos sujeitos
com o ciberespaço pode causar em primeira impressão como simples
navegações virtuais, em espaços reais. Mas se adentrarmos para a ótica
daqueles que navegam nesse universo, trata de relações genuínas. Esse
genuíno se refere a manifestações que partem de ações e características
subjetivas. Veremos no decorrer do texto que o ciberespaço tem
relações com os conceitos geográficos – mas nessa discussão nos
atentaremos com o lugar –, pois se trata de um palco para as
manifestações sociais em diversas escalas. Como exemplo, os grupos
dominantes – em questões econômicas e políticas – e os grupos sociais
subordinados ao sistema capitalista, que mesmo em uma posição
desfavorável, tem o poder de construir suas próprias relações espaciais
de maneira subjetiva e resistente as forças maiores.
Levando em consideração as consequências causadas pelo
distanciamento, é importante refletirmos sobre a saúde mental. Lima
(2020), alerta que em uma sociedade diante de uma epidemia, o maior
número de abatidos psicologicamente chega e ser de pessoas não
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afetadas diretamente pela infecção. Ou seja, além das pessoas
contaminadas pela Covid-19, que sofrem com as consequências
negativas do vírus, sejam elas em sua saúde ou pelas desigualdades
sociais. Tem outra parcela vivendo a tensão, medo, ansiedade e
depressão causada pelas mudanças de rotina. Lima (2020), traz
recomendações de documentos institucionais na área da saúde mental,
que prescrevem diversas condutas que visam melhorar a qualidade de
vida e amenizar as sequelas do adoecimento mental.
[...] evitar o ócio, mas também a falta de pausas e descansos no home
office; organizar uma rotina que equilibre atenção a si, ao trabalho e
à família; manter atividades físicas, em ambientes protegidos ou em
espaços abertos sem aglomerações; praticar atividades de
relaxamento e meditação; manter contato telefônico ou online com
familiares e amigos [...] (LIMA, 2020, p. 3).

A partir dessa perspectiva, podemos considerar que essas
questões podem ser pertinentes aos professores a alunos. Se a busca da
ocupação mental e espiritual é uma alternativa de amenizar os efeitos
da crise da saúde mental, os processos educativos podem contribuir
nesse processo. Trata de atividades que desviam – por algum período
de tempo – o foco nos fantasmas trazido pelo vírus. É um momento de
buscar o autocuidado como forma de amenizar suas dores.
Podemos afirmar que se trata de um trabalho fácil? Será que
grande parcela da sociedade tem os meios e recursos para dedicar
cuidados com a saúde física, mental e espiritual? A busca e disciplina
do autocuidado pode ser um desafio para muitas pessoas que passam
por momentos difíceis. Então, é bastante complexo discutir sobre
educação de forma remota (emergencial) em tempos de pandemia. O
que pode ser uma solução para alguns, é um desafio para outros.
Mesmo que essas recomendações sejam extremamente válidas
no processo de adaptação e superação ao “novo normal”, nem sempre
é possível ser incorporadas no cotidiano devido a diversos fatores.
O vírus, expressão de uma microscópica força incontrolável da
natureza, não segue ideologias, mas seus impactos maléficos são
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potencializados pela própria ideologia da sociedade capitalista,
excludente, seletiva e asséptica (BITTENCOURT, 2020, p. 172).

A partir dessa citação podemos enxergar o outro lado do
enfretamento da pandemia, além da saúde mental abalada, as
desigualdades sociais podem causar diferentes formas de encarar a
pandemia. Nem todos vivem em condições financeiras e estruturais
paras lidar com a situação. O Brasil é um país com altas taxas de
pobreza e desemprego, além da baixa qualidade de vida – como
saneamento básico, alimentação, acompanhamento psicológico, saúde
etc. Todos esses elementos são indispensáveis para uma vida menos
dolorosa, pois além do medo da doença, outros gatilhos sociais
ganharam força. É o que Bittencourt (2020) diz sobre a negligência e
irresponsabilidade dos representantes políticos diante da situação. A
pandemia também precisa de estratégias políticas, entretanto, a
economia capitalista se movimenta pelo trabalho em prol da obtenção
do capital, e não pelo bem-estar social.
É fato que a pandemia causou diversas mudanças nas relações
sociais, a tecnologia se tornou o principal aliado nesse processo. Por
meio dela poderia acontecer qualquer evento da comunicação, como
conversas pessoais, home office, eventos acadêmicos, culturais,
religiosos etc. Martins e Almeida (2020) afirmam que o isolamento
causado pela pandemia foi “físico”, pois as práticas de sociabilidades
foram reinventadas e não paralisadas. Ou seja, o ciberespaço tem um
grande protagonismo nesse período.
Com a pandemia, as escolas, professores e alunos, tiveram que
se adaptar e procurar meios para participar das aulas em seu novo
formato. Apesar de que não é uma tarefa fácil para ambos os lados, pois
é uma nova forma de ensino, aprendizagem e interação. Requer
recursos tecnológicos, pois é onde serão acessadas as plataformas
digitais. Portanto, podemos abordar que nem todos os alunos e até
mesmo professores, conseguem ter o acesso as aulas remotas. Devido a
vários fatores, como por exemplo: falta de equipamentos tecnológicos,
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local adequado para estudo, estrutura psicológica, ritmo de
aprendizagem, entre outros.
As aulas funcionavam de forma presencial, porém com todo
esse acontecimento da pandemia, tiveram que assumir o formato de
aulas remotas. Diante disso as escolas públicas e privadas, da educação
básica e superior, acataram as determinações do governo federal através
da Portaria nº 343/2020. A portaria publicada no Diário Oficial da
União, em 17 de março de 2020, detém sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais (remotas).
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das
disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios
e tecnologias de informação e comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação
superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art.
2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2020,
p.01).

Vale lembra que algumas instituições públicas, não acataram
com essa portaria de imediato. Por questões de estrutura ou de
resistência as aulas remotas. Nem todos os estudantes do país têm
acesso aos recursos tecnológicos. É uma fase em que nem todos
conseguem se adaptar, pois são realidades diferentes. Junior e Monteiro
(2020) ressaltam que com a suspensão das aulas presenciais as
tecnologias digitais é um meio para que as aulas não sejam suspensas.
Em relação ao uso digital, Junior e Monteiro (2020), enfatizam
que:
A sociedade passa por um amplo processo de transformação,
sobretudo na evolução digital. Hoje em dia, por exemplo, muitas
tarefas - que aconteciam de forma presencial - não se realizam mais
sem a presença dos dispositivos digitais, de modo online. Vive-se,
então, em um contexto social em que a conectividade e a
colaboração fazem parte da vida de milhões de pessoas desde cedo.
(JUNIOR E MONTEIRO, 2020, p. 4).

Os aparelhos tecnológicos mais utilizados pelos alunos são
computadores, notebook e celulares. Nesses aparelhos os estudantes
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poderão acessar as plataformas de estudo, que geralmente fica a critério
da escola e do professor escolher a que acham mais viável para o
momento. Algumas das plataformas que estão sendo muito utilizada
nesse período são: Whatsaap (principalmente para passar informações
através de grupos de turmas), E-mail, Google Meet, Google Classroom,
Zoom, entre outros.
Todavia, de que forma a educação geográfica poderia contribuir
nesse processo de compreensão ao “novo normal”? Talvez contribuísse
nos processos de superação ao contexto, ou simplesmente nas futuras
ações de consciência a saúde e preservação da vida. Visto que mesmo
em 2021, o vírus se expande cada vez mais, gerando novas/mais vítimas
e das desigualdades socioeconômicas.
Nas aulas de Geografia poderia prevalecer a compreensão da
dinâmica global da disseminação do vírus, a trilha do adoecimento
e mortes, bem como a relação com a cadeia produtiva e de
circulação de bens, mercadorias e pessoas, por exemplo. [...]
Crianças e adolescentes cuja educação está moldada para a
concorrência, não para que se perguntem sobre os princípios
(SANTANA FILHO, 2020, p.13).

Ou seja, precisamos falar sobre questões urgentes de nossa
sociedade. A Geografia escolar tem o papel libertador, que luta pela
cidadania e pelo entendimento do “eu” com o espaço geográfico. Em
um contexto pandêmico e de isolamento social, onde o indivíduo vive
o individualismo, é comum que muitos passem a encarar seus próprios
“fantasmas”. Por isso, as discussões de assuntos da atualidade podem
contribuir nos processos de ressignificação coletiva e individual. A
proposta é que essa Geografia escolar reflita sobre assuntos da
atualidade, que proponha uma visualização do papel e lugar dos
sujeitos. Se somos os produtores e produto da sociedade, então é
importante essa reflexão
Como é possível a reprodução de antigas práticas pedagógicas
com um contexto tão extremo e delicado? Será que manter os conteúdos
do currículo é mais importante que falar sobre o que está acontecendo
por meio do conhecimento científico? Santana Filho (2020) destaca que
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a pressa pela continuação das aulas não leva em consideração as
desigualdades sociais, da obtenção e propriedade dos docentes as
tecnologias, e de um o currículo antigo que não atende ao contexto da
pandemia. No geral, não há educação feita com improviso.
Afinal, que educação estávamos praticando em nossos encontros
presenciais e quais dos conteúdos desenvolvidos, por exemplo no
ano passado, servem para orientar a leitura e compreensão desse
momento histórico, pandêmico: uma crise sanitária; a ameaça
biológica invisível; os desdobramentos econômicos, culturais e
emocionais (SANTANA FILHO, 2020, p.12).

Mesmo sabendo de todos os desafios existentes na educação,
como as desigualdades sociais, dos currículos que precisam de
reformulações e das ações de resistência a educação e a ciência, como
grupos fascistas, conspiratórios etc. A pandemia causou uma série de
mudanças educacionais, que enfim resultou em mais contradições.
Além da situação de extremo temor e ansiedade por uma nova
realidade, que casou diversos sentimentos de ruptura e choque ao que
colocávamos como inabalável. Nossa sociedade capitalista, materialista
e com um tempo que passa tão rápido, não foi estruturado para a
distância, pela pausa ou pelo medo. O sistema capitalista se reinventa a
cada dia para ser inabalável, e quando qualquer contexto sofre
alterações, é buscado novas formas de reestabelecer novas estruturas
para manter sua hegemonia global. Mas a pandemia causou uma ruptura
em todas as camadas sociais, estava longe da imaginação de todos que
idealizam uma sociedade perfeita e produtivista.
Essa nova realidade fez com que diversas setores e grupos
sociais buscassem alternativas para prosseguir, mesmo em novas
condições. Se tratando dos contextos educacionais, houve a tentativa de
encontrar novas relações dos alunos com a construção de conhecimento
e saberes. Antes tínhamos um ambiente educacional que vivia pelas
trocas físicas, em que todos se relacionavam “olho a olho”, aprendendo
um com o outro, vivendo uma rotina. As aulas remotas quebraram essa
realidade, de repente alunos e professores estão diante de telas de
computadores ou celulares. O que foi um ambiente vivo e repleto de
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diálogos e energias, se tornou uma única pessoa em seu ambiente
privado olhando para uma tela.
É obvio que grande parte das relações com as mídias, que
acontece principalmente na privacidade, é algo diferente dos processos
educativos convencionais, ou seja, anteriores a pandemia. O que
caracteriza essas relações subjetivas é o lazer, isto é, na fuga da
realidade materialista. A partir do momento que ela ganha outras
atribuições, como exemplo a educação, o relacionamento com o
ciberespaço ganha cada vez mais riquezas de vivências e necessidades
sociais. O sentimento de “prisão” que a pandemia causou, levou a
muitas pessoas recorrem a diversos recursos para fugir da realidade.
Quando o mundo virtual tem um papel educacional, ele ganha um novo
significado. É por essa questão que essa discussão é um tanto complexo,
pois se trata de uma nova realidade, e de um contexto que causou
diversos medos e angústias na sociedade.
A sociedade ficou posta a uma questão até então não vivida por
muitos, o isolamento social. Bittencourt (2020) afirma que a pandemia
causou o movimento de individualismo, em contrapartida aos processos
naturais das relações sociais. Dessa vez, esse distanciamento chega a
ser um ato político, pois passou a ser uma luta em prol da vida. “Essa
experiência traumática nos faz pensar na metáfora do porco-espinho. Se
ficarmos demasiadamente próximos uns dos outros, nos incomodamos;
se nos mantermos afastados, sentimos solidão (BITTENCOURT, 2020,
p.71).” Causou uma quebra na rotina, no que consideramos normal.
Como já sabemos, as tecnologias foram essenciais nos
processos educativos, pois não havia outras formas mais eficientes que
não corrompesse o isolamento físico. O ensino remoto emergencial não
chegou a ser bem visto, devido ao contexto das desigualdades sociais
do país. Para que haja ensino a remoto, todos os sujeitos envolvidos
precisam de no mínimo recursos básicos como computador, notebook,
livros, internet banda larga entre outros. Martins e Almeida (2020)
questionam como a educação na pandemia passou da função
libertadora, crítica e humana para redução ao ensino. De repente, com
as demandas de cumprimento de carga horária e das situações
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exaustivas que todos estavam postos, o ensino remoto protagonizou os
conteúdos, e deixou de lado os outros protagonistas dos processos
educativos.
A educação on-line não é compreendida exclusivamente pelas
tecnologias digitais. Também é amparada pela interatividade,
afetividade, colaboração, coautoria, aprendizagem significativa,
avaliação adequada, mediação docente implicada, relação síncronoassíncrono, entre outros, buscando a visão de que aprendemos
qualitativamente nas trocas e nas construções conjuntas.
Estabelecendo comunidades de conhecimento mediadas pelo digital
em rede, mas não somente por ele, o que caracteriza a educação
online é a arquitetura pedagógica e não a tecnologia digital em si
(MARTINS e ALMEIDA, 2020, p. 222).

A educação online possui uma estrutura didática-pedagógica
própria, as tecnologias podem ser recursos nas aulas presenciais, mas
quando se trata da educação online já é outra questão. É extremamente
essencial uma formação específica aos professores para esse universo.
As tecnologias formam meios facilitadores para a comunicação e
continuação das aulas, mas é necessário um olhar apurado para essa
questão. Quando utilizamos do ciberespaço para somente cumprir com
os currículos e obrigações, os processos de ensino e aprendizagem é
prejudicado.
Mesmo que nossa sociedade seja marcada pelas desigualdades
sociais, limitando o acesso e recurso tecnológicos de diversos grupos
sociais. O ciberespaço ainda é um lugar vivenciado por várias pessoas
no mundo. É uma realidade paralela que reúne e acontece várias
manifestações, sejam elas motivadas pelas ações econômicas, políticas,
educacionais, sociabilidades, expressões etc. As tecnologias da
comunicação, tal como a internet, tiveram início através de interesses
estatais a serviço das disputas geopolíticas – como a guerra fria. Ao
passar das bem-sucedidas execuções nos jogos políticos, sua utilização
expandiu para os interesses econômico (VIAN, 2021).
O desenvolvimento das tecnologias direcionou a um novo modo
de vida, Vian (2021) discute sobre essa questão através de dois atributos
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trazidos por Chauí (2006), a centralidade e o individualismo. A
centralidade trata do recolhimento dos indivíduos dos espaços públicos
para a vida privada. A agilidade das tecnologias possibilita a execução
de diversas atividades rotineiras, como a comunicação, estudos,
econômicas, compras etc. O individualismo significa um processo
contido das relações físicas, ou seja, as sociabilizações passam a ocorrer
em maior parte do tempo por meio digital.
Outro ponto a ser pensado é como essas tecnologias estão
implementadas na vida externa. A cibercultura está presente nas
questões mais banais da sociedade, graças ao fácil acesso que não
depende de espaços específicos – os smartphones que podem ser usados
em qualquer lugar. Por esse motivo, a cibercultura está em vários
momentos rotineiros, podendo ser um recurso de registro ou mediação
(VIAN, 2021).
Valle (2021) enxerga o ciberespaço em duas dimensões de
análises, o vertical e horizontal. O lado vertical diz respeito as ações
instrumentalizadas pelas potências hegemônicas que tem o poder de
controlar dados por meio dos algoritmos. Isso influencia no percurso
dos usuários no ciberespaço, é uma espécie de controle do que
consumir. Já o horizontal trata do lado mais democrático do
ciberespaço, são as relações mais subjetivas e a carga identitária.
“O ciberespaço, deste modo, surge como espaço-instrumental
de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais,
produzindo e (re)produzindo o espaço geográfico de acordo com as
necessidades de quem o controla e utiliza”. (VIAN, 2021, p. 6). Em
outras palavras, o ciberespaço tem algo de semelhante com o espaço
geográfico. Ao mesmo tempo que é controlado por grupos de empresas
e pessoas influentes no mundo, ele tem traços subjetivos e vivências por
diversos tipos de pessoas.
Valle (2021) considera o ciberespaço como palco de relações
sociais, principalmente no período da pandemia, os espaços virtuais
foram (re)territorializados e ganhando mais força. Em sua pesquisa, o
autor acha coerente trazer o conceito de lugar para discutir sobre o
espaço geográfico do universo virtual.
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Do ponto de vista geográfico, não se trata mais apenas da
sobreposição de lugares num mesmo espaço, mas da coexistência
de múltiplas realidades virtuais na produção de realidades materiais
sobre espaços físicos e digitais em disputa e em construção.
Utopicamente, no sentido de estar destituído de uma localização
espaço-temporal fixa ou materializada fora das virtualidades, o
ciberespaço pode ser produtor de uma miríade de lugares simbólicos
que, apesar de estruturados sobre a mesma codificação binária da
dimensão informacional, é capaz de sustentar simulacros percebidos
pelos cibernautas como únicos, exclusivos, personalizados,
compatíveis com desejos, expectativas e convicções, configurando
não só ambientes virtuais particulares, mas versões de realidades
narradas de acordo com interesses e perspectivas subjetivas
(VALLE, 2021, p. 80-81).

O lugar envolve uma teia de sentimentos, vivências e
memórias do espaço, ele tem um caráter singular para os sujeitos que
agregam a ele. As preferências de aplicativos, plataformas, séries,
encontros de amigos, trabalho ou estudo. Todas essas questões tratam
de relacionamentos com um espaço cibernético. E mesmo que seja um
universo paralelo ao mundo material, é palco de relações reais. Há
lugares específicos que as pessoas tem preferências, e isso está
relacionado as subjetividades.
Trazendo para a questões das aulas remotas, esse universo
cibernético proporciona relações sociais através das atividades
educacionais, sejam elas por meio das discussões teóricas, por
atividades ou diálogos banais entre alunos e professores. Por ter um
universo próprio e distinto das relações físicas, é importante que todos
os sujeitos envolvidos tenham uma maturidade para essa questão. A
reprodução de um ensino tradicional, ou de antigas práticas realizadas
presencialmente podem surtir efeitos negativos. Além de que, o período
de pandemia exige mais empatia e flexibilização das práticas
pedagógicas e de currículo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante das discussões realizadas, podemos considerar que as
aulas remotas trouxeram diversas modificações nas relações
educacionais. As desigualdades sociais causada pelo sistema
econômico capitalista, ficaram mais evidentes com pandemia causada
pelo coronavírus. Nem todos os alunos e professores tinham estrutura
física e mental para prosseguir com as aulas. Dar continuidade a um
antigo currículo, que não atende as necessidades do “novo normal”,
mostra como a educação nesse período se encontra desestruturada. A
Geografia escolar pode ser um aliado nas discussões e na resistência das
contradições vivida pelos alunos.
Como podemos observar, o ciberespaço se mostrou um aliado
na superação do distanciamento, pois diversas atividades tiveram que
assumir um novo formato, como os processos educacionais, culturais,
econômicos, sociais e políticos. O mundo virtual pode ser considerado
um espaço geográfico, pois há diversas interações sociais e relações de
poder. Com o passar do tempo, as tecnologias estão cada vez mais
instantâneas e de fácil acesso. O que era algo tão presente na rotina da
sociedade, ganhou mais protagonismo nesse período.
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INTRODUÇÃO
O ensino de Geografia, segundo SELBACH (2010), vai muito
além de descrever e localizar. A Geografia de agora compara paisagens
e situações, contextualizando-as à vida e aos desafios com os quais os
alunos convivem.
Desta forma, em um contexto de educação afrocentrada, que se
assenta nos fundamentos dos povos africanos, bem como numa linha
filosófica africana e de investigações sociológicas acerca da sociedade
africana e afro diaspóricas (DOS SANTOS JUNIOR, 2010). destaca-se
a importância do estudo da África, ou mais precisamente, do Continente
Africano no contexto escolar brasileiro, uma vez que o Brasil se
constituiu enquanto um território afrodescendente, por conta da
diáspora africana, caracterizada pela imigração forçada de africanos
durante o tráfico transatlântico de escravizados.
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Desde a Lei 10.639/03, promulgada em 9 de Janeiro de 2003, o
conteúdo programático incluindo o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o
negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História
do Brasil 20 , foi instituído como obrigatório, tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio brasileiro, contempladas no
Artigo 26-A da LDB 21 , bem como, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais quando direcionadas à educação infantil, a fim de se
propiciar, por meio do ensino, desconstruções e construções necessárias
para a promoção da igualdade racial e o conhecimento das
características da África e seu território, além de suas manifestações
culturais e seu espaço geográfico, possibilitando uma ampla leitura do
continente africano.
Entretanto, a abordagem do ensino geográfico sobre o
continente Africano ainda se encontra de maneira insuficiente, pois, na
forma da lei 10639/03, em seu §2º do Art. 1º, define-se, com especial
atenção, às áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras como aquelas que têm responsabilidade direta no trabalho
com os conteúdos da História e Cultura Afro-Brasileira. Assim,
percebe-se que mesmo que tais disciplinas tenham a responsabilidade
de ensinar os conteúdos previstos na lei 10639/03, a história da África
e dos afro diaspóricos tem sido passada por meio de uma visão
eurocêntrica e limitada. Os africanos que cruzaram os oceanos não
vieram sozinhos; trouxeram consigo suas divindades; visões do mundo;
alteridades (linguística, artística, étnica e religiosa); diferentes formas
de organização social e diferentes modos de simbolização do real
(GOMES, 2017).
Com isso, encontra-se na Geografia afrocentrada, bem como na
educação, uma possibilidade de se ensinar a história da África e,
também, toda a bagagem histórica trazida e deixada pelos africanos na
20
21

Parágrafo 1 Artigo 1 da lei 10.639/03.
Lei de Diretrizes e bases
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diáspora por meio de uma visão física, mental e espiritual do povo
africano em diáspora, sendo estes agentes da sua Geografia e contadores
da sua própria história. Para ASANTE (2009) A “afrocentricidade é um
tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos
como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria
imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos”.
Assim, é através da Geografia Afrocentrada, unida a recursos didáticos,
que os tema propostos pela lei 10639, poderão, e devem, ser abordados,
bem como a problematização de conceitos e a proposição de eixos
africanos.
Por meio dos recursos didáticos que, segundo BRANDÃO &
MELLO (2015) são elementos auxiliares para os professores no
processo de ensino e aprendizagem, o ensino das afrocentricidades22
pode ser construído de forma mais dinâmica e didática, a fim de que o
conhecimento acerca do tema seja efetivado e a aprendizagem seja
desenvolvida, porém torna-se necessário que o professor, enquanto
mediador neste processo, construa um aporte teórico-metodológico que
fundamente seu planejamento e tenha como referência a realidade da
escola.
Ainda partindo do ideal proposto por BRANDÃO & MELLO
(2015) muitas são as questões que podem surgir ao se falar de recursos
didáticos, tais como propõem as autoras: em que momento da aula
aplicar-se-á o recurso didático? Por que utilizar tal recurso em
detrimento de outro? Como utilizar determinado recurso didático?
Como planejar?.
As questões supracitadas devem ser respondidas pelo professor
de Geografia a partir do seu planejamento, objetivos e desenvolvimento
de sua aula, ao passo que, garantindo que o recurso didático seja o
caminho a ser considerado e que o processo desenvolvido seja feito de
forma eficiente.

22

Uma forma de ver e analisar o mundo e o espaço tendo a perspectiva de pessoas
pretas africanas, do continente e diáspora, como centro.
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Cabe ao professor tornar os conteúdos conceituais com os quais
trabalha algo interessante, novo, surpreendente, colorido, grande,
criativo, desafiador etc. principalmente quando trabalha com alunos
mais novos que ainda não agregam razões externas (medo de uma
nota baixa, vergonha pelo insucesso e outros medos) para a sua
atenção (SELBACH, 2010, p. 17).

Assim, partindo dessa premissa, as novas temáticas e formas de
se pensar Geografia enquanto ciência, exige do professor, segundo
SELBACH (2010), não apenas uma competência narrativa, mas o
espírito empreendedor de sempre desafiar seus alunos para as
habilidades de analisar, classificar, contextualizar entre outras. Ou seja,
as aulas expositivas não deixam de ser importantes, mas necessitam, de
ações práticas com o auxílio de novos recursos didáticos, facilitando o
aprendizado e permitindo que o aluno torne-se, assim como desejava
Paulo Freire, “um leitor crítico do seu tempo” e, consequentemente,
construa um conhecimento significativos das africanidades a partir das
contribuições do ensino geográfico.
METODOLOGIA
Como mais um instrumento que possa auxiliar no processo de
transposição didática sobre o tema proposto, foi criado um jogo de
perguntas e respostas denominado de AfroQuest, no qual o
conhecimento geográfico dos alunos sobre o continente Africano possa
ser construído e explorado de forma contextualizada/significativa.
Com o pressuposto de que a utilização de práticas pedagógicas
e recursos didáticos têm um papel significativo na construção do
conhecimento escolar, reconhecemos a contribuição dos jogos
pedagógicos neste processo.
[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de
propósitos dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos
e muito importantes é a possibilidade de construir‐se autoconfiança.
Outro é o incremento da motivação [...] um método eficaz que
possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo
aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode ser
empregado para proporcionar informações factuais e praticar
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habilidades, conferindo destreza e competências (SILVEIRA, 1998,
p. 2).

Os jogos conduzem os alunos a participarem muito mais do que
em qualquer outro tipo de atividade. Segundo VERRI & ENDLICH
(2009), é essencial o papel do professor no planejamento das aulas
através dos jogos, adequando-os para a realidade dos alunos, buscando
diversificar cada jogo com o objetivo de explorar todos os conteúdos e
conceitos ainda não visto por eles, ou ainda não compreendidos
totalmente.
O uso de jogos como alternativa ao melhor o aprendizado
merece atenção, já que representa uma ferramenta de auxílio ao trabalho
desenvolvido pelo professor e proporciona um momento dinâmico ao
sair da rotina sem desprezar o objetivo central que é a construção de um
determinado conhecimento, mas que ele não se aproprie do papel do
professor nos momentos em que as aulas devam ser expositivas.
FIALHO (2008) apontando que, “[...] os jogos educativos com
finalidades pedagógicas revelam a sua importância, pois promovem
situações de ensino‐ aprendizagem e aumenta a construção do
conhecimento’’.
Sendo assim, consideramos esta atividade lúdica como um meio
de ligação entre o lazer e a exigência de aprender. A atividade proposta
por nós é direcionada aos alunos do ensino fundamental nos anos finais
e ensino médio a fim de que seus conhecimentos sobre a Geografia e
História da África, previstos na lei 10639/03, seja consolidados e
explorados de forma significativa, contemplando não somente o
conteúdo ministrado, mas também a autonomia do aluno e o
protagonismo do mesmo. Assim, no intuito de auxiliar o professor a
transpor um conhecimento sobre a África de maneira mais didática do
que os métodos de reprodução conteudista, o jogo vem como um
instrumento didático-pedagógico para enriquecer as aulas expositivas.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Lei 10639/03 inclui obrigatoriamente o ensino da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial da Rede de
Ensino. Assim o parágrafo primeiro diz que, “O conteúdo programático
a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política
pertinentes à História do Brasil”.
Entretanto entende-se que a história da África e sua influência
no território brasileiro vai muito além de conhecer o contexto histórico,
voltado principalmente para a disciplina de educação artística e
literatura, assim como consta nos parágrafos seguintes da lei 10639/03,
fazendo-se necessário o conhecimento da diáspora do povo negro,
obrigado a sair de seu território a fim de servir como mão de obra
escrava, que influenciou não somente na formação e produção do
território brasileiro, mas também na cultura, comportamentos e
ideologias ainda presentes no Brasil.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular:
Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se
as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e o
tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu
conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade, valorizandose os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais e étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e
respeitando os diferentes contextos socioculturais. (BNCC, 2018, p.
360).

Sabendo-se da necessidade em se incluir o ensino das
afrocentricidades, não somente em disciplinas específicas, mas
também, e principalmente, na disciplina de Geografia, o jogo vem com
o intuito de fazer com que o aluno seja capaz de associar o contexto
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histórico da África com a formação e produção do território brasileiro,
bem como conhecer geograficamente o continente africano e a
dispersão do povo negro durante o colonialismo e neocolonialismo.
Segundo a BNCC, a Geografia favorece o reconhecimento da
diversidade étnico-racial e estimula a capacidade de empregar o
raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida
cotidiana, como o racismo.
O Jogo
A BNCC, propõe que haja uma interdisciplinaridade entre as
matérias e conteúdos trabalhados em sala de aula. Com essa proposta,
o jogo entra como auxílio direto, onde o aluno não irá estudar de forma
descontextualizada e estanque os assuntos que compõem as diferentes
disciplinas escolares, como por exemplo, História e Geografia, mas sim
o território, o contexto histórico, a cultura, a linguagem etc. Sendo
assim, os(as) professores(as) podem reunir suas salas para jogar,
aprendendo sobre as diferentes línguas e linguagens em Língua
Portuguesa, territorialidade em Geografia e colonização em História de
forma integrada, divertida e, consequentemente, significativa.
A estrutura do jogo conta com um tabuleiro que possui desde os
nomes dos países que fazem parte da África, levando a compreensão,
por parte dos alunos, que a mesma não é um país e sim um continente,
um dos principais erros cometidos, bem como perguntas e respostas
sobre a influência da África na formação do Brasil, curiosidades,
imagens de paisagens e questões sobre a exploração e colonização do
continente.
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Figura 1: Descrição do Jogo
Nome do Jogo: AfroQuest
Materiais Utilizados
- Cartolina
- Mapa Político da África
- Argila
- Dados
- Caneta/Lápis
- Tesoura
- Lápis de Cor/Canetinha
- Tinta

●

●
●

Instruções do Jogo
Idade: A partir de 12 anos
Participantes: 2 à 6 jogadores, podendo conter equipes.
Componentes
21 cartas de curiosidades
21 cartas perguntas e respostas
21 cartas com exploração e colonização
10 cartas com desafios
11 carta com imagens
16 cartas com países
1 tabuleiro
4 peões
1 dado
Introdução
O jogo busca trazer e incentivar uma abordagem da Geografia da África e dos
africanos, além de um estudo sobre a contribuição do povo negro na constituição
socioespacial do Brasil. Busca ensinar o aluno sobre a África de maneira didática e
acessível, além de conhecer outra cultura e compreender como esse continente tem
influência direta no país em que vivem.
Regras
Os participantes deverão responder todas as perguntas que lhe forem colocadas
quando caírem na casa de “Perguntas e Respostas”. Sendo assim, se acertarem
avançam o número de casas proposta na própria carta ou se errarem recuam a
quantidade de casas indicada no texto da carta,
O jogo contém perguntas, curiosidade, imagens, mapas e países referentes a África
Vence o jogo o jogador que chegar ao final primeiro.
Fonte: Pesquisa Direta, 2021
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Figura 2: Tabuleiro do jogo

Fonte: Pesquisa Direta, 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo CAVALCANTI (2016, p. 92), “o ensino de Geografia
lida com conhecimentos ligados ao mundo vivido, e os conceitos
trabalhados são importantes na formação de valores e atitude para a vida
prática”. Por meio disso vê-se nos jogos pedagógicos uma inovadora
forma de aprender conteúdos considerados muito densos e que
geralmente acabam por ser apenas decorados pelos alunos e o ensino
não consegue ganhar o caráter de conhecimento.
Um professor de Geografia verdadeiramente ensina quando ajuda
seu aluno a aprender e, portanto, a se transformar, e também quando
permite que seus alunos transformem informação em conhecimento
(SELBACH, et al, 2010, p. 40)

Sendo assim, a breve análise aqui proposta sobre as exigências
da Lei 10.639/03, bem como, alguns apontamentos em relação ao papel
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de um ensino geográfico para a construção de conhecimento
significativo sobre o continente africano no ensino fundamental e
ensino médio e o caráter interdisciplinar dessa abordagem, tem como
objetivo propor um exercício de construção e utilização do jogo como
uma ferramenta pedagógica que favoreça um efetivo trabalho para uma
educação geográfica das africanidades e afrocentricidades.
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