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Resumo 
O objetivo do presente texto foi refletir sobre competências didático-

pedagógicas fundamentais ao ensino da Geografia escolar buscando analisar os 
desafios à prática docente. Para isso, fez-se necessário destacar a importância do 
conhecimento geográfico e do ensino de Geografia diante da complexidade do 
mundo contemporâneo, no intuito de desenvolver a articulação entre as concepções 
da ciência geográfica e os fundamentos da Geografia escolar e da Didática. 
Considerando as mudanças educacionais e epistemológicas vivenciadas pela 
Geografia, foi possível discutir as competências necessárias à condução do 
processo didático-pedagógico do ensino, com base em orientações teórico 
metodológicas propostas por autores da área como quadro de referenciais 
conceituais inerentes ao exercício da prática docente em Geografia na educação 
básica. 

 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Competências didático-pedagógicas; 

Prática docente  
 
 
Abstract  
The purpose of this paper was to reflect on didactic and pedagogical skills 

fundamental to the teaching of geography school seeking to analyze the challenges 
to teaching practice. For this, it was necessary to highlight the importance of 
geographical knowledge and the teaching of the geography in order to develop the 
relationship between the concepts of geographic science and the foundations of 
school Geography and of the Didactic. Considering the educational and 
epistemological changes experienced by geography, it was possible to discuss the 
skills needed to conduct the teaching-learning process, based on guidelines 
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theoretical methodological as a frame of reference conceptual inherent in the 
exercise of teaching in Geography in basic education. 

 
Keywords: Teaching Geography, didactic and pedagogical skills, teaching 

practice 
 
1.A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E DO ENSINO DA 

GEOGRAFIA DIANTE DA COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

Refletir sobre o ensino da Geografia escolar e a formação de seus 

profissionais requer considerar a importância do conhecimento geográfico e o papel 

da disciplina frente à complexidade do mundo atual. Para esse entendimento, são 

destacadas questões fundamentais, tais como: por que ensinar geografia? Qual a 

contribuição da disciplina na formação básica?  

Dias (2002) afirma que a complexidade e diversidade do mundo em que 

vivemos torna o conhecimento geográfico imprescindível. Para o autor, nenhuma 

outra área do conhecimento pode dotar melhor os alunos da competência de saber 

pensar o espaço, imprescindível tanto para o exercício da cidadania responsável, 

como para a aprendizagem ao longo da vida e a integração plena das pessoas no 

mundo moderno. 

Segundo Cavalcanti (2010, p. 370), as principais características da 

contemporaneidade envolvem os processos de globalização, de urbanização e o 

multiculturalismo. A globalização destaca-se como “processo complexo e diverso 

que promove interdependência de escalas e coexistência entre território e redes”, a 

urbanização pelas “formas de vida das sociedades atuais que são 

predominantemente urbanas, diversidade das áreas urbanas traz implicações diretas 

e indiretas para o cotidiano urbano, para os modos de se viver o dia a dia da cidade” 

e o multiculturalismo pela “intensificação da convivência entre povos de diferentes 

lugares do mundo e com diferentes culturas, que expressa a complexidade da 

experiência humana, ao longo da história”.  

Em um período técnico-científico-informacional marcado por um quadro sócio-

econômico conflituoso, fenômenos complexos e práticas sociais diversas são 

revelados e vão caracterizar a espacialidade contemporânea que, segundo 

Cavalcanti (2010, p. 372), é compreendida, como “uma realidade complexa, que 

expressa práticas fragmentadas, desiguais, diferenciadas, multiculturais, 
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interculturais, desterritorializadas/reterritorializadas, organizadas em fluxos e redes, 

midiáticas e informatizadas”. 

Numa abordagem relacional, a Geografia, tendo o espaço como objeto central 

de estudo e as categorias território, região, paisagem e lugar como seus 

desdobramentos oferece uma estrutura conceitual para o raciocínio geográfico 

possibilitando o entendimento da realidade material e de sua representação.  

Para Frajuca (2010), “a ciência geográfica é o espelho dessa sociedade, cujo 

reflexo são os fenômenos geográficos”. Vlach (2007, p. 05) discutindo o papel do 

ensino de Geografia na compreensão de problemas do mundo atual destaca que a 

Geografia deve proporcionar “alternativas para a elaboração de raciocínios 

geográficos a todos os cidadãos na escola, na perspectiva de contribuir para a 

compreensão de problemas do mundo atual, muitos dos quais estão ligados à 

convivência social no seu sentido mais amplo”. Para a autora, tal convivência 

envolve a relação indivíduo-sociedade-natureza, “com tudo o que isso comporta em 

termos de diversidade, desigualdade, contradição, harmonia etc..” 

É nesse contexto que devemos refletir sobre o porquê e para que ensinar 

Geografia cujas razões destacam, dentre outras, a natureza integradora, política e 

prática da disciplina. 

Callai (2005, p. 228) afirma que é através da Geografia que as pessoas 

aprendem a ler o mundo por meio da leitura do espaço. Assim a Geografia capacita 

os seres humanos a entenderem o lugar que ocupam no mundo, permitindo “a 

compreensão e apreensão do espaço e de como a realidade local se relaciona com 

o contexto global” RUDNICK E SOUZA (2010).  

Callai (1998, p. 57) aponta três motivos para se ensinar Geografia: o primeiro 

motivo “para conhecer o mundo e obter informações a seu respeito”; o segundo 

motivo “para analisar e tentar explicar (conhecer) o espaço produzido pelo homem, 

as causas que deram origem às formas resultantes das relações entre sociedade e 

natureza; o terceiro motivo “para a formação do aluno-cidadão, fornecendo-lhe  

condições para que seja realmente construída a sua cidadania”.  

A partir de dimensão integradora que focaliza as relações homem-natureza, 

a inter-relação entre os sistemas físicos e humanos, pelo valor utilitário que a 

Geografia tem na sociedade moderna, tendo em vista “a aceleração da 

interconectividade entre os lugares e os povos proporcionada pela globalização 

econômica, tecnológica e cultural, que faz com que a necessidade prática do 
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conhecimento geográfico seja mais crítica” Dias (2002, p. 02) e através de seu 

caráter político, fundamentado na formação de ideais de justiça social e na 

compreensão do mundo e de como participar dele agindo de uma forma responsável 

e democrática, o ensino de Geografia mostra o seu papel. 

1.1 Mudanças Educacionais e Epistemológicas na Geografia 

 

Ao mesmo tempo em que é nítida a importância do conhecimento geográfico 

e do ensino de Geografia no mundo contemporâneo percebe-se também que ainda 

são marcantes os problemas enfrentados por essa disciplina, principalmente no 

tocante à superação do rótulo de matéria decorativa, marca de um ensino de base 

tradicional caracterizado pelo método descritivo, por procedimentos didáticos 

baseados na memorização, pelo estudo dicotômico/fragmentado das paisagens 

naturais e humanizadas, pela produção de livros didáticos puramente conteudísticos, 

com viés ideológico e alienante. 

De acordo com Cavalcanti (2010, p. 374), na história da Geografia são 

recorrentes as manifestações sobre os problemas dessa matéria, destacando-se: a 

Geografia como era ensinada não atraia os alunos; não havia uma consciência da 

importância dos conteúdos ensinados por essa matéria; o saber por ela veiculado 

era inútil e sem significado para os alunos. Sendo assim, esse saber servia a 

projetos políticos de formar um sentimento de patriotismo acrítico, estático e 

naturalizante.  

É nesse sentido que novos paradigmas foram propostos e dentre as 

mudanças educacionais e epistemológicas vivenciadas pela Geografia podemos 

destacar: o movimento de renovação da Geografia (acadêmica e escolar), pelo 

surgimento, a partir dos anos 60, sob influência das teorias marxistas, de uma 

tendência crítica à Geografia Tradicional e o surgimento a partir dos anos 80 da 

denominada Geografia Crítica “como uma reação à pretensa neutralidade e 

objetividade da perspectiva quantitativa” (PCNs, 1998).  

A Geografia ganhou conteúdos políticos que passaram a ser significativos na 

formação do cidadão. Para o ensino, essa perspectiva trouxe uma nova forma de 

interpretar as categorias de espaço, território e paisagem e influenciou, a partir dos 

anos 80, uma série de propostas curriculares voltadas para o segmento de quinta a 

oitava séries (PCNs, 1998).  
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Entretanto, quanto a implantação da Geografia Critica nas escolas, Straforini 

(2004, p. 50) coloca que “na verdade, a Geografia Crítica foi apresentada para a 

grande maioria dos professor através dos livros didáticos, pulando a mais importante 

etapa: sua construção intelectual. Da mesma forma que os conteúdos chegavam 

aos professores de maneira pronta e acabada na Geografia Tradicional, os 

conteúdos sob a luz da Geografia Crítica também assumiam o mesmo papel junto 

aos professores, ou seja, de essencialmente dinâmicos, na prática continuavam 

estáticos”.  

Frente a esse cenário/contexto de mudanças que envolve a busca pelo 

rompimento de uma postura tradicional na disciplina geográfica e na prática 

pedagógica, faz-se necessário pensar sobre o papel da escola, ou seja, sobre como 

a escola se insere nesse contexto e sobre as competências didático-pedagógicas 

necessárias ao fazer docente. 

 

2. COMPETÊNCIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS DESAFIOS À PRÁTICA DOCENTE A 

PARTIR DOS RELATOS DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

Vesentini (2009) em Repensando a Geografia Escolar para o Século XXI 

assevera que a sociedade contemporânea demanda por uma escola bastante 

diferente daquela do século XX. Uma escola voltada não tanto para ensinar 

conteúdos e sim para desenvolver competências, inteligências múltiplas, habilidades 

e atitudes. Uma escola para o mundo globalizado, para um novo mercado de 

trabalho, para sociedades multiétnicas e multiculturais. 

Iara Guimarães (2010) tratando da formação de professores de Geografia a 

partir de uma reflexão sobre os consensos produzidos pela mídia expõe a 

necessidade de se tomar a escola como o lócus para a formação docente e 

considerar a docência como produtora de conhecimentos. Para a autora “tanto a 

escola como os professores estão convivendo com um contexto marcado por 

mudanças e incertezas e estas mudanças em curso no campo da educação e os 

novos desafios que se apresentam a profissão docente estão integrados as 

mudanças no contexto social mais amplo” 

É nesse contexto que novas exigências são impostas aos professores. De 

acordo com Guimarães (2010, p. 439-440) tratam-se de mudanças de posturas e de 
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um aumento expressivo do volume de obrigações e atividades que requer desses 

profissionais novas competências sociais, a saber:  

1) lidar com o grande acúmulo e a intensa circulação de conhecimentos 

na sociedade globalizada, no sentido de selecionar, organizar e analisar 

aqueles que interessam ao professor e a seu contexto;  

2) saber trabalhar com as tecnologias da comunicação e da informação, 

em especial, com o computador;  

3) ser usuário permanente dos bens culturais da sociedade atual (teatro 

cinema, museus, livros, revistas, jornais);  

4) saber trabalhar em equipe e ter flexibilidade para lidar com os 

imprevistos tanto dentro da sala de aula como no trabalho realizado no âmbito 

da instituição escolar;  

5) participar de forma ativa dos projetos da escola, dos intercâmbios com 

pais e de outras atividades além do trabalho em sala de aula;  

6) compreender e trabalhar com os alunos, novas temáticas sobre o 

mundo contemporâneo;  

7) estar em continuo processo de capacitação profissional.  

Os professores de Geografia assim como muitos outros profissionais da 

educação tem o constante desafio de desenvolver um trabalho educativo que resulte 

em uma aprendizagem significativa para os alunos. Nesse sentido, questiona-se: 

que competências são exigidas e que desafios se impõem à prática docente em 

Geografia? 

O elenco de competências que se colocam à prática docente muitas vezes 

traduz-se em desafios para o professor, tendo em vista os “conflitos e ansiedades 

gerados, as obrigações e metas existentes, as novas demandas exigidas pela 

sociedade” Guimarães (2010) e diante da necessidade sempre constante de se 

traçar “plano de ensino inovador” que segundo Castellar (2006), terá como propósito 

tornar o ensino mais significativo para as crianças e jovens das escolas.  

Para o professor de Geografia, tais competências vinculam-se a valorização 

de uma ação docente que operacionalize/implemente um ensino crítico, sendo 

necessário, para isso, que os professores qualifiquem seus saberes e busquem o 

domínio e ao mesmo tempo o diálogo entre o fazer e o pensar, aliando os princípios 

epistemológicos da ciência geográfica ao processo didático-pedagógico do ensino.  
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São competências, aqui designadas de didático-pedagógicas, que devem ser 

permeadas por uma relação dialógica entre as concepções teórico-metodológicas da 

Geografia acadêmica e os fundamentos da Geografia escolar e da Didática.  

Didática como um campo do conhecimento que se ocupa da reflexão sobre o 

processo de ensino, entendido como uma pratica social, dinâmica e subjetiva, não 

limitada a uma correta aplicação de regras gerais e procedimentos (CAVALCANTI, 

2010). 

Assim as formulações teórico-metodológicas da Geografia participam da 

construção da Geografia escolar como referenciais para sua estruturação.  O 

professor deve desenvolver competências múltiplas a fim de promover mediações 

pedagógicas que relacionem o currículo da Geografia acadêmica com as 

necessidades e preocupações da Geografia escolar através de um processo de 

ensino dinâmico e inovador que inclui métodos ativos e ações didáticas em bases 

sólidas.  

Para Castellar (2006), trata-se de um enfrentamento de um debate 

epistemológico e pedagógico com o objetivo de repensarmos o currículo para a 

Geografia das Universidades e para a Geografia Escolar, a fim de que haja uma 

contribuição de fato para a formação de professores da educação básica. 

Em se tratando da relação entre currículo e didática, Paganelli (2002) afirma 

que é importante que o profissional da educação tenha uma formação filosófica, 

epistemológica e pedagógica capaz de compreender o conhecimento geográfico e 

articulá-lo com as questões pedagógicas e de entender quais conceitos e 

habilidades serão estruturantes para que o aluno consiga passar do conhecimento 

empírico para o científico. Para a autora, o maior desafio é pensar um desenho 

curricular mais próximo da realidade e, ao mesmo tempo, sendo bem aplicado no 

âmbito escolar.  

É nesse sentido que passamos a refletir sobre os desafios enfrentados pelos 

professores de Geografia no âmbito das competências didático-pedagógicas 

necessárias à organização da prática docente na escola básica.  

As experiências extraídas da própria vivência e atuação como professora de 

Geografia de turmas do ensino básico e da Licenciatura em Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe entre os anos de 2008 e 2009 contribuíram para a 

reflexão sobre os desafios à prática docente. Relatos de professores experientes e 

de alunos de disciplinas como Metodologia do Ensino da Geografia e de Estágio em 
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Prática de Ensino de Geografia foram fontes importantes de informações. Também 

foram fonte de dados os relatórios de estágios apresentados pelos alunos cujas 

fases contemplam as observações do ambiente escolar e do espaço da sala de aula, 

o planejamento, a execução e a avaliação crítica das experiências proporcionadas 

pelo Estágio.  

3 DESAFIOS À PRÁTICA DOCENTE FRENTE ÀS CONCEPÇÕES DA 

CIÊNCIA GEOGRÁFICA E AOS FUNDAMENTOS DA GEOGRAFIA ESCOLAR E 

DA DIDÁTICA  

 

Algumas referências sobre formação de professores indicam que os alunos 

de graduação devem ser formados para se tornarem competentes em sua área de 

trabalho, autônomos, críticos, reflexivos, investigadores, inovadores etc. (ALMEIDA, 

2002).  

Almeida (2002) analisando o perfil do professor expõe que este deve incluir:  

-Domínio do conhecimento específico, entendimento do significado 

social de sua profissão 

-Atuação com flexibilidade, criatividade e cooperação em atividades de 

grupo 

-Comprometimento com a construção do seu conhecimento, sabendo 

articular teoria e prática 

-Visão de educação permanente  

Uma atuação docente consciente, crítica e autônoma inicia-se nos cursos de 

graduação quando o discente, principalmente o aluno-estagiário, é apresentado a 

Geografia escolar e passa a refletir sobre o que é e para que serve ensinar 

Geografia.  

Para uma Geografia Crítica na Escola, Vesentini (2008) afirma que deve se 

tratar de uma Geografia: 

-que concebe o espaço geográfico como espaço social, construído, 

pleno de lutas e conflitos sociais,  

-que se coloca como ciência social, mas estuda também a natureza 

como recurso apropriado pelos homens e como uma dimensão da história, da 

política,  

-que se preocupa com a criticidade do educando e não com "arrolar 

fatos" para que ele memorize,  
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-que se inspira sobretudo na compreensão transformadora do real, na 

percepção da política do espaço,  

-que recusa modelos prontos, pois “o modelo destrói a criatividade, limita 

a descoberta do novo, transforma o conhecimento de fundante em fundado”,  

-que se fará diferente de acordo com o problema enfrentado e o 

engajamento do sujeito do conhecimento.  

Todos estes aspectos ressaltados pelo autor característicos de uma 

Geografia reflexiva devem ser perseguidos pelos professores de Geografia como 

exemplo de elenco de orientações teórico-metodológicas. É assim que, analisando a 

importância do ensino de uma Geografia que consiga re-significar os conteúdos 

escolares e buscar o desenvolvimento do raciocínio geográfico pelo aluno, devemos 

tomá-los como desafios a serem superados por práticas docentes inovadoras e 

comprometidas com um ensino crítico.  

Através do acompanhamento de regências desenvolvidas por alunos e em 

conversas com professores experientes de Geografia percebeu-se que é tido como 

um desafio à prática docente a mediação pedagógica do conhecimento cotidiano 

representado pela dimensão do espaço vivido, pelas condições psicológicas e 

socioculturais dos alunos para o conhecimento cientifico, cujos conteúdos passam a 

ser reestruturados, reatualizados, reelaborados em função da realidade dos alunos e 

das suas representações sociais. O ensino crítico é alcançado quando os conceitos 

científicos articulam-se com os conceitos cotidianos por meio do raciocínio 

geográfico.  

Verificou-se a partir dos indícios que a estruturação de conteúdos que 

possuam como referência o lugar de vivência do aluno não é plenamente exercitada 

pelos estagiários e mesmo por aqueles professores experientes que afirmam 

considerar importante.  

Castellar (2006) expõe que o desafio é saber provocar a dialética entre o 

conhecimento cotidiano e o conhecimento acadêmico, na perspectiva da construção 

dos saberes (conceitos) analisando os fenômenos geográficos em diferentes 

escalas, em função de diversas práticas e das representações sociais. 

Trabalhando perspectivas para a educação geográfica a autora destaca que 

pensar pedagogicamente os saberes geográficos numa perspectiva metodológica e 

significativa para os alunos é, pois, saber desenvolver ações que articulem os 

objetivos, os conteúdos e os métodos de ensino.  
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A construção de um planejamento que inclua procedimentos didáticos como 

dinâmicas de grupo, estudos do meio, debates, trabalhos dirigidos e recursos de 

ensino diversos, direcionados a uma prática educativa significativa é tarefa que deve 

ser assumida com seriedade pelo professor.  

Muitos alunos estagiários relatam dificuldades em elaborar um plano de 

ensino que adote e defina objetivos claros e condizentes com os conteúdos a serem 

assimilados, conteúdos vinculados às exigências teóricas e práticas de formação 

dos alunos, métodos e procedimentos didáticos necessários ao processo de 

transmissão-assimilação dos conteúdos.  

Kaercher, ( 2002) tratando de alguns obstáculos a superar no ensino-

aprendizagem de geografia enumera uma sequência de entraves a prática de ensino 

significativa, a saber: aceitação das esdrúxulas divisões da geografia, elaborando 

um planejamento irreal das aulas; Geografia como sinônimo de informações; aula 

como sinônimo de cópia do livro (medo de inovar, de usar um outro recurso 

didático); professor estático diante do quadro; mau uso do quadro; pouco uso de 

mapas; objetivos confusos; conteúdos que viram objetivos; pobreza bibliográfica; 

fragilidade das bases em que são planejadas as aulas, falta postura epistemológica 

de pesquisador; rupturas na lógicas dos conteúdos.  

Em decorrência do acompanhamento das atividades de estágio, os aspectos 

relacionados ao planejamento das aulas considerados negativos abrangem desde a 

inadequação do conteúdo e da linguagem utilizada à série (linguagem rebuscada 

demais ou de caráter superficial), até mau uso dos recursos e do tempo previsto 

acarretando atropelamento dos assuntos e superficialidade dos conceitos 

trabalhados. Também é comum a falta de estratégias, dinâmicas ou algum tipo de 

procedimento didático para melhor assimilação do conteúdo principalmente quando 

os assuntos exigem melhor tratamento e abordagem.  

A geografia como ciência física e humana, tem a função de contribuir para o 

desenvolvimento intelectual, social e afetivo do aluno no seu contexto espacial. 

Rudnick e Souza (2010). Assim se faz necessário que o professor elabore um 

conjunto de conhecimentos, conceitos, procedimentos e atitudes necessárias à 

formação ética e cientifica do aluno  

Para lidar com a diversidade cultural em sala de aula e promover motivações, 

atentas aos ritmos e habilidades dos estudantes, o ensino deve priorizar o grau de 

desenvolvimento psicogenético do educando, sua capacidade de maior ou menor 



11 

 

abstração, a realidade social do aluno, os seus interesses existenciais. Nos dizeres 

de Vesentini (2008, p. 44) “não se trata nem de partir do nada, nem de simplesmente 

aplicar no ensino o saber científico; deve haver uma relação dialética entre esse 

saber e a realidade do aluno — daí o professor não ser um mero reprodutor, mas um 

criador. 

Para Passini, (2007) o aluno precisa ser estimulado a ler. A aula precisa ser 

um coletivo para estimular discussões. O aluno precisa ser desafiado a organizar e 

expor suas ideias. É nesse sentido que são essenciais aulas dinâmicas, movidas 

pelas participações dos estudantes baseadas em interações discursivas produtivas, 

em que o professor é o mediador do conhecimento e o aluno o sujeito ativo de seu 

processo de formação e de desenvolvimento intelectual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para o enfrentamento dos desafios impostos pela superação de práticas de 

ensino tradicionais e diante da complexidade do mundo contemporâneo, destaca-se 

cada vez mais a contribuição de uma Geografia escolar que supere as abordagens 

de ensino estanques, fragmentadas e desinteressantes e que ao mesmo tempo exija 

do professor uma atuação comprometida com um projeto de formação de cidadãos 

conscientes de seus papeis como agentes transformadores da realidade.  

Só assim os desafios à formação e à prática docente serão enfrentados 

tornando possível pensar na escola como espaço do pensamento geográfico 

complexo, dialético, que se pretende e que se requer para a vida contemporânea. 

A importância de se refletir sobre competências didático-pedagógicas 

fundamentais ao ensino da Geografia escolar buscando analisar os desafios à 

prática docente emerge como necessidade, pois a articulação entre as concepções 

da ciência geográfica e os fundamentos da Geografia escolar e da Didática faz 

ressaltar um elenco de orientações teórico metodológicas essenciais à condução do 

processo didático-pedagógico do ensino de Geografia na educação básica. 
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