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Resumo 
O contexto de base para a elaboração do artigo são as práticas experienciadas como 
estratégias na formação inicial de professores no âmbito do componente curricular “Saberes e 
Metodologias do Ensino de Geografia” na perspectiva do que/como ensinar. Articulamos 
Geografia e Literatura discutindo contextos para apre(e)nder conhecimentos geográficos em 
textualizações que tomam como lente de leitura as categorias paisagem, lugar, território e 
espaço geográfico mobilizadas por poemas de Roseana Murray que integram o livro 
“Paisagens”. O referencial teórico de base do estudo adveio de Santos (1991, 2004) e Lastória 
(2009). Concluímos reafirmando a importância de se conhecer o objeto de estudo da 
Geografia e as categorias geográficas em sua dimensão teórico-metodológica para que os 
professores possam estabelecer relações com outras áreas e linguagens. 
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geográficas. 

 

 

DISCUSSING CONTEXTS TO TEACH GEOGRAPHY IN INITIAL 
TEACHER TRAINING: CONTRIBUTIONS OF GEOGRAPHICAL 

CATEGORIES AND LITERATURE 
 

Abstract 
The basic framework for the preparation of the article are experienced as practices strategies 
in initial teacher education in the curriculum component "Knowledge and Teaching Methods 
of Geography" in view of what / how to teach. Articulated Geography and Literature 
discussing contexts presented to learning textualizações geographical knowledge in taking as 
a lens for reading the landscape categories, place, territory and geographical space mobilized 
by Roseana Murray poems that make up the book "Landscapes". The theoretical basis for the 
study stemmed from Santos (1991, 2004) and Lastória (2009). We conclude by reaffirming 
the importance of knowing the object of study of geography and geographical categories in 
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dimension theory and method for teachers to establish relationships with other areas and 
languages.  
 
Keywords: Teaching Geography; Initial training of teachers; Geographical categories. 
 
 
 
Considerações iniciais 
 

Nos currículos dos cursos de formação inicial de professores o componente curricular 

Metodologia do Ensino de Geografia, apresenta-se com variadas denominações nas matrizes 

curriculares dos cursos de Pedagogia e de Geografia (LASTÓRIA, 2009). O ensino de 

Geografia tem sua especificidade indicada pelo seu antecedente “metodologia do”. Nesta 

perspectiva faz-se necessário elucidar o que se entende por metodologia. A autora 

supracitada, afirma que nos contextos português e espanhol,  

 
a Metodologia do Ensino de Geografia é compreendida como parte do 
campo específico da Didática da Geografia, ou seja, a metodologia faz parte 
do ‘modus operandi’ da área. Refere-se às estratégias didáticas específicas e 
ao estudo dos métodos e técnicas para ensinar determinado conteúdo 
geográfico (LASTÓRIA, 2009, p. 297). 
 

Lastória (2009, p. 298) afirma que no contexto brasileiro “ainda não utilizamos 

largamente a denominação Didática da Geografia como um dos campos das Didáticas 

Específicas”, inclusive como objeto de investigação, incluindo-se os dispositivos de 

comunicação como os periódicos. Esclarece ainda que a Didática da Geografia “envolve a 

reflexão epistemológica tanto da ciência geográfica como da própria área de Didática. Desse 

modo, as fundamentações teóricas e metodológicas da Geografia são tomadas como centrais 

nas discussões” (LASTÓRIA, 2009, p. 297). 

No âmbito das matrizes curriculares dos cursos de formação docente, notadamente, os 

que formam professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental e educação 

infantil (Pedagogia), encontramos um componente curricular que se volta para o ensino de 

Geografia, sob denominações diversas, dentre as quais destacamos: “Fundamentos e 

Metodologia do Ensino da Geografia; Referenciais Teórico-Metodológicos do Ensino da 

Geografia; Escola e Conhecimento de História e Geografia; Didática das Ciências Sociais; 

Saberes e Metodologias do Ensino de Geografia, dentre outras”.  

Decerto que, se as denominações são tão diversas, os seus conteúdos-formas também o 

são. O ementário de cada uma delas pode evidenciar aspectos que as singularizam, de modo 

que estas não podem ser tomadas como equivalentes. Afinal, quais são os fundamentos do 
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ensino de Geografia? Os referenciais teóricos do seu ensino? E os metodológicos? Quais são 

os saberes do/para seu ensino? E as metodologias? Como a Geografia está inserida na 

Didática das Ciências Sociais? Tais perguntas nos encaminham a pensar no que/como discutir 

esta área secundarizada e ainda pouco valorizada pelos professores - sobretudo pelo 

desconhecimento de referenciais teóricos mais contemporâneos - nas reduzidas horas 

destinadas a este componente nas matrizes curriculares dos cursos; mas também em 

possibilidades de ensinos/práticas alternativas na formação desses professores. 

As pesquisadoras Gatti e Nunes (2009, p. 38) ao analisarem a denominação das 

disciplinas relativas ao ensino nos cursos de Pedagogia destacam ser “frequente o emprego de 

termos que dão ênfase ao embasamento teórico das práticas, como é o caso de fundamentos e 

teorias associados às metodologias”. Com relação às ementas concluíram que estas “registram 

preocupação com teorias de ensino e com justificativas sobre por que ensinar, mas só de 

forma muito incipiente registram o quê e como ensinar” (ibidem).  

As constatações feitas por Gatti e Nunes (2009) indicando, inclusive, a fragilidade das 

ementas na área focalizada neste trabalho - sobretudo por não explicitarem os conteúdos 

referentes – encaminhou-nos a discutir as categorias geográficas, considerando que além de 

conteúdos ou conceitos a serem apre(e)ndidos, estas nos permitem selecionar conteúdos e 

temas além de instrumentalizarem a leitura e análise geográfica. Ademais; no entendimento 

de Carvalho e Filizola (2005, p. 22) “o uso desses conceitos como referência para nossa 

prática pode assegurar que os temas tenham, de fato, uma abordagem, uma cara, um jeitão de 

Geografia”. 

Nesse sentido, apresentamos uma possibilidade de trabalho vivenciada com os 

pedagogos em formação, de modo a articular saberes e metodologias, visando favorecer um 

diálogo entre os conhecimentos específicos da área, os pedagógicos e didáticos. Para tanto, as 

categorias geográficas como possibilitadoras da análise espacial são discutidas a partir de uma 

materialidade e/ou linguagem alternativa, a saber: a literária. No texto, dialogamos com 

poemas de Roseana Murray selecionados do livro “Paisagens”. Focalizamos uma categoria 

geográfica - paisagem, lugar, território e espaço geográfico - para discutir cada um dos 

poemas, considerando que se o poema nos move na realização da discussão, a categoria 

geográfica é o mote do diálogo. 

Ressaltamos que ao colocar ‘foco’ em uma das categorias, estamos evidenciando uma 

de suas dimensões fundamentais a partir do modo de ver/perceber/conceber o espaço 

geográfico instituído no/pelo poema, ciente de que outras possibilidades, ainda que ‘fora de 

foco’ podem estar presente. 
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Considerando-se que são as categorias geográficas que dão a possibilidade de 

diferentes leituras do espaço é por meio delas, tomadas como lentes de leitura, que analisamos 

os poemas de Roseana Murray como contextos para discutir conhecimentos geográficos na 

formação inicial de pedagogos. 

 
 

Paisagem: o visível do espaço geográfico? 
 
Ressaltamos que no poema seguinte a referência à paisagem é feita pela escala 

espacial, remetendo-nos a ideia de que paisagem é baseada naquilo que a visão alcança, sendo 

o horizonte (de)limitado apenas pelo ângulo de visão.  

 
Olhar 
Até onde a vista 
alcança 
é um perto longe. 
Barreira nenhuma 
parede nenhuma 
para impedir 
o olhar. 
(MURRAY, 1996, p. 11) 

 
Mediante a ressalva feita, afirmamos que este poema pode ser um pontapé inicial para 

a discussão do complexo conceito de paisagem, além de nos encaminhar para a 

problematização do quê/como a acessamos, considerando-se “que a cultura e o meio em que 

vivemos determinam quais sentidos são privilegiados” (VERDUM, PUNTEL, 2010, p. 79). 

Apesar de a paisagem ser, reiteradamente, definida como “tudo aquilo que nós vemos, 

o que nossa visão alcança” (SANTOS, 1991, p. 61); o referido autor também destaca que 

podemos apreender a paisagem por meio de outros sentidos. Deste modo, os odores, o 

movimento, os sons são indicadores importantes, inclusive, de localização de determinadas 

paisagens. Santos (1991) lembra-nos ainda que “a dimensão da paisagem é a dimensão da 

percepção, o que chega aos sentidos” (Ibid. p. 62). 

Daí porque como bem nos lembram Verdum e Puntel (2010, p. 79) “cada pessoa, de 

acordo com sua trajetória, consciência e experiência, vai perceber a paisagem de forma 

diferente e única”. Nessa direção, explicam: “a percepção de um turista não é a mesma de 

uma pessoa nativa, porque suas experiências e vivências são diferentes” (Ibid.). Tal 

esclarecimento é importante, uma vez que articulando a leitura do poema à da paisagem, a 

menção feita à inexistência de barreiras para impedir o olhar, convida-nos a pensar na 

assertiva de que “a paisagem é uma realidade e, ao mesmo tempo, uma aparência da 
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realidade” (VERDUM, PUNTEL, 2010, p. 79), o que nos remete a necessidade imperiosa de 

desenvolver um olhar espacial, ou seja, um olhar curioso, que não se contentando com a 

forma, busca a explicação na/da formação ou em outros processos. 

Por fim destacamos que assim como a paisagem é apenas um ponto de partida para a 

compreensão do espaço geográfico, o poema em foco também foi um ponto de partida para 

discutir com os licenciandos o conceito de paisagem.  

 
 

Lugar: re(l)ações de pertencimento 
 

Lembramos, inicialmente, que em Geografia o conceito de “lugar” vai além do 

“local”, abarcando as relações subjetivas com nuances de pertencimento e identificação com 

os grupos e os espaços, dialogando-se sempre com uma leitura mais ampla do espaço 

geográfico ou do recorte ou fenômeno espacial focalizado.  

O termo lugar deriva do latim locus, loci que significa lugar, local, posição, situação, 

entre outros significados. No poema seguinte é possível perceber esta diversidade de 

significados, entremeados.  

 
Na praia  
A praia é território 
Neutro 
O mar leva as diferenças 
Por um momento de espuma 
Todos são iguais 
 
Anônimos, os corpos 
Apinhados 
Misturam água, 
Sol e desejos. 
(IBID, p. 42) 
 

A perspectiva de lugar sugerida no poema aponta para uma tendência humanista e 

cultural na medida em que o lugar é remetido ao fragmento, à possibilidade de ser 

experimentado (CAVALCANTI, 1998). Tal perspectiva no poema pode ser percebida por 

meio do recorte de uma cena que toma como referente o concreto, no sentido de remeter ao 

que de fato uma pessoa poder ver, ou experimentar fisicamente, integrando-se dimensão 

espacial e temporal ainda que seja um flagrante: “por um momento de espuma”.  

Aliando-se aspectos objetivos e subjetivos, água, Sol e desejos são mencionados como 

elementos que por serem acessíveis a todos, apresentam-se como o elo das relações de 

anonimato dos sujeitos, ao mesmo tempo, no mesmo espaço.  
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No poema a praia e o mar são apresentados como espaços contíguos, mas desiguais. A 

menção ao território “neutro”, certamente se faz pela dimensão pública que este espaço 

assume no imaginário das pessoas. Na faixa de areia (praia), apesar da feição democrática ou 

neutra que enceta, os sujeitos estão atuando o tempo todo na agregação e segregação 

socioespacial. 

Heidrich (2010) esclarece que a relação de pertencimento ao/no lugar pode ser 

singularizada pelo aspecto de proximidade e por se tratar de relações vivenciadas de modo 

mais direto. A identidade, o pertencimento, a identificação são atributos do lugar enquanto 

espaço existencial do acontecer humano, conforme sugeriu Freire (1980).  

 
 

Território: feições da realidade socioespacial 
 
 As relações de poder são apontadas pelos geógrafos como o aspecto de base da 

categoria território. De modo geral, dizemos que o território retrata formas diversas de relação 

das pessoas com o seu espaço, o que significa dizer que elas buscam criar estratégias para se 

apropriar do território, de um espaço que nos remete a uma ideia de controle e/ou de 

organização. Tais espaços podem ser legitimados, contestados, disputados, uma vez que 

re/velam as práticas e/ou táticas de apropriação e fortalecimento de determinados grupos e/ou 

atividades.  

Haesbaert (2002) faz referência a uma multiterritorialidade que abarca três elementos, 

a saber: os territórios-zona, os territórios-rede e os aglomerados de exclusão. Esclarece que 

cada territorialidade é marcada por uma lógica, embora não excludentes. Assim nos 

territórios-zona, prevalece a lógica política; nos territórios rede, a econômica e nos 

aglomerados de exclusão ocorre uma lógica social de exclusão socioespacial, portanto política 

e econômica. O poema seguinte permite-nos inferir, pelo menos, dois atributos ou feições do 

território, a saber: como espaços regulados e de múltiplas territorialidades.  

 
Grades 
grades cercam prédios e jardins, 
cercam toda a cidade até os seus 
confins. 
gradear é a última moda. 
os mendigos 
que durmam do lado de fora. 
(IBID., p.12) 

 
 Dizemos que as “grades” anunciadas desde o título do poema são sinais com 

significados culturais, constituindo-se como mais um objeto técnico ou engrenagem que 
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(de)marca a segregação, a proteção, o impedimento. A ação de gradear é apresentada pelo eu 

lírico como algo que está na última moda. Por outro lado, o eu lírico antecipa-se a uma 

possibilidade de questionamento socioespacial que, ironicamente responde: “os mendigos / 

que durmam do lado de fora”.  

A ex(tensão) da ação parece ser desvelada pelo eu lírico ao indicar que as grades 

cercam toda a cidade até os seus confins, sugerindo não ser uma ação restrita aos prédios e 

jardins. Tal indicação nos encaminha a pensar em outras possíveis grades ou formas de 

gradear, já que toda a cidade aderiu a moda, hodiernamente. 

O princípio da territorialidade tal como concebem Heidrich & Heidrich (2010, p. 118), 

ou seja, como “restrição ou estabelecimento de regras para o acesso”, ou Sack apud Heidrich 

& Heidrich (2010, p. 118): como “estratégia para se controlar pessoas e recursos [...] 

especialmente quando as outras formas de organização social não surtem efeito, como o 

diálogo, a política e o consenso, por exemplo;” parece ser desvelado no/pelo poema. 

O território como espaço que assume as feições da realidade socioespacial fica 

evidenciado por meio do exercício de um poder que se materializa mediante práticas sociais e 

não apenas como propriedade. 

 
 

Espaço geográfico: universo dos objetos, dos sujeitos e de suas ações... 
 

Como coordenada inicial, apresentamos o conceito de espaço geográfico que se 

assume neste trabalho, justificando a necessidade de apresentá-lo como um espaço aberto a 

múltiplas conexões que se expressam através dos diferentes conceitos balizadores da 

Geografia: paisagem, lugar, território, espaço geográfico (SUERTEGARAY, 2001). 

Comumente, os geógrafos, a começar por Milton Santos refere-se ao espaço geográfico como 

uno e múltiplo; agregando essa multiplicidade aos seus usos, uma vez que este é “um produto 

social em permanente processo de transformação” (SANTOS, 1985, p. 49). 

Santos (2004, p. 21) define o espaço como um “conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de sistemas de ações”. Contudo, em uma sociedade com tantas desigualdades e 

contradições quanto a nossa, os acessos a estes sistemas também são desiguais. Daí porque os 

homens estejam perdendo sua humana substancia tornados máquinas em meio a 

(in)visibilidade de espaços socialmente produzidos, conforme evidencia o poema seguinte.  

 
Avenidas 
Os homens perdem seu contorno, 
sua humana substância 
e viram máquinas 
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de ir e vir, 
de dobrar a esquina 
e desaparecer. 
 
No meio das ferragens, 
debaixo dos viadutos, 
no murmurinho 
das grandes avenidas. 
(IBID., p. 29) 

 
Avenidas como título do poema pode ser indicativa das similaridades de tantas outras 

localizadas nas grandes cidades como elementos da estrutura e da dinâmica urbana. No 

trabalho, na moradia, no lazer, nos modos de (con)viver dos homens, (des)velam-se 

dimensões do espaço, que concomitante e contraditoriamente, viram território e lugar como 

(ex)pressão das desigualdades socioespaciais. 

Haesbaert (2011, p. 114) esclarece-nos a respeito das múltiplas dimensões e 

interrelações que o espaço geográfico abarca, afirmando que este 

 
envolve como queria Milton Santos, tanto o universo dos objetos quanto dos 
sujeitos e suas ações, tanto a dimensão dos elementos (aparentemente) fixos 
quanto móveis, tanto a dimensão material quanto a dimensão imaterial: 
Nesse sentido, é ‘também’ ação, movimento e representação simbólica.  

 
Finalizamos nossas análises destacando que se a leitura dos poemas foi feita pelas 

lentes das categorias geográficas, estas foram mobilizadas pelos poemas. As possibilidades de 

conexões exercitadas na tessitura deste trabalho - textualizadas no artigo - é uma pista de que 

a Geografia e a Literatura por meio de seus suportes analíticos: as categorias e os poemas 

apresentaram-se como ferramentas para leitura do mundo em seus diversos aspectos ou 

manifestações do espaço geográfico: a paisagem, o lugar, o território. Conhecer, portanto, o 

objeto de estudo de uma área é de fundamental importância para o diálogo com outras áreas, 

linguagens, representações.  

 
 
Considerações Finais 
 
 No presente texto o escopo da formação de professores que defendemos foi abordado 

no contexto da articulação teoria-prática, evidenciando-se conhecimentos específicos de um 

componente curricular que visa formar para a docência.  

Guiamo-nos pelas orientações teórico-metodológicas que visam articular teoria e 

prática, investindo no desenvolvimento da habilidade de lidar com linguagens “alternativas” e 

as categorias, na análise geográfica.  
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Mediante a proposta apresentada neste texto, reafirmamos a necessidade de o 

mediador investir na mobilização de espaços para que os educandos discutam, analisem e 

compreendam melhor o mundo em que vivem; os seus espaços de (con)vivência, de lazer, de 

atuação, de modo a possibilitar a ampliação de suas percepções socioespaciais. 

Destacamos que são as categorias geográficas que dão a possibilidade de diferentes 

leituras do espaço, considerando-se que cada um dessas lentes com suas especificidades e seu 

potencial de alcance nos auxiliam na compreensão da complexa organização/produção do 

espaço geográfico, além de nos aproximarem de nossas práticas socioespaciais.  

Fica o convite-desafio para que nos exercitando em processos de raciocínio 

pedagógico, possamos contribuir com a ampliação do repertório de leituras dos nossos alunos 

e sua base de conhecimentos para o ensino (SHULMAN, 2005). Afinal, quais conteúdos, 

teorias, métodos devem estar presente na formação inicial dos professores para que propiciem 

às crianças o desenvolvimento de capacidades que lhes permitam apre(e)nder a realidade a 

partir do seu viés socioespacial? Estas são questões sobre as quais precisamos nos debruçar, 

tarefa que não é simples, motivo pelo qual precisamos partilhar nossas vivências, assumindo-

as enquanto experiência (vivido pensado) com o intuito de que, uma vez publicizada, possa 

contribuir para fazer girar a roda do conhecimento. 
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