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Resumo 
Esse trabalho pretende estabelecer uma discussão sobre como a Geografia Crítica, enquanto 
concepção teórico-metodológica pode contribuir para uma prática docente que promova uma 
interação entre a teoria e a realidade no ensino básico diante das transformações ocorridas na 
sociedade, na escola e na própria Geografia nas últimas décadas. Para a sua construção 
buscou-se o suporte teórico em autores que versam sobre as transformações ocorridas no 
mundo e na escola; sobre a importância e o novo papel da escola e da Geografia; sobre o 
ensino de Geografia e Geografia Crítica. Paralelamente ao estudo teórico foram realizadas 
entrevistas com os professores da rede pública estadual em Sergipe. Observou-se que entre os 
professores há um reconhecimento da importância e da influência da corrente crítica em sua 
prática docente, mas, contraditoriamente um não domínio de seus fundamentos pelos mesmos. 
Palavras-chave: Geografia Crítica, Ensino de Geografia, Relação Ensino-Aprendizagem. 
 
 
Resumen 
Este trabajo tiene por objeto establecer una discusión de cómo la Geografía Crítica, mientras 
idea de diseño teórico y metodológico puede contribuir a una práctica docente que promueve 
una interacción entre la teoría y la realidad en la enseñanza delante de los cambios que 
ocurren en la sociedad, en la escuela y en la Geografía en las ultimas décadas. Para su 
construcción se buscó apoyar a los autores teóricos que tienen que ver con los cambios en el 
mundo y en la escuela, sobre la importancia y el nuevo papel de la escuela y la Geografía, en 
la enseñanza de la Geografía y Geografía Crítica. Paralelamente a los estudios teóricos se 
llevaron a cabo las entrevistas con los maestros de las escuelas públicas en Sergipe. Se 
observó que entre los profesores hay un reconocimiento de la importancia e influencia de la 
corriente crítica en su enseñanza práctica, pero, paradójicamente, no hay un dominio de sus 
fundamentos para ellos. 
Palabras clave: Geografía Crítica, Enseñanza de la Geografía, la Relación Enseñanza-
Aprendizaje. 
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Um Mundo em Transformação - A Sociedade, a Escola e a Geografia 
 

 
O final do século XX revelou-nos um intenso processo de expansão do capital em 

todo o mundo. A reestruturação produtiva por meio do desenvolvimento tecnológico 

cristalizou para a classe detentora dos meios de produção a centralização do poder, do 

dinheiro, das informações. Consequentemente tem-se observado um acirramento das 

desigualdades entre os países e as classes sociais.  

Nesse contexto compreende-se que por este viés a mundialização do capital que traz 

a revolução tecnológica no seu bojo, vem impregnada de uma ideologia de livre mercado. 

Portanto, há todo um conteúdo neoliberal que entre outros enfoques apresenta a minimização 

do Estado nas áreas sociais. O resultado de todo esse processo é a exclusão social de uma 

grande parcela da população.  

 Assim, a problemática educacional ganha novo paradigma, pois, vê-se, impelida a 

transformar-se em meio às exigências. A escola tradicionalmente é o instrumento de 

propagação do saber sistematizado e institucionalizado à população independentemente do 

ciclo social. Entretanto, a forma de apropriação desse conhecimento é que se torna distinta 

nos diversos meios.  

Esse atual período da sociedade marcado pela revolução técnico - científica traz em 

seu bojo o surgimento de todo um contexto gerido pelo poder da informação. A tecnologia 

tem multiplicado as aplicações da ciência e a informática tem potencializado a rápida 

divulgação do conhecimento sistematizado. 

Segundo Castells (2005) os avanços dos sistemas de informação se caracterizam pelo 

desenvolvimento tecnológico que predominou nos setores de microeletrônica e 

telecomunicações. Assim, esse aspecto passou a interagir com outras áreas como a economia 

e os aspectos sociais como um todo. Entende-se, portanto, que a partir do avanço da 

tecnologia a informação adquire uma flexibilidade. Isso é expresso na forma como a 

informação pode ser gerida pelas mais variadas esferas dentro da sociedade, pois, pode 

reconfigurar, alterar as regras, estabelecer mudanças no interior das organizações, dessa 

forma, 

O paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade. Não 
apenas os processos são reversíveis, mas organizações e instituições podem 
ser modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, pela reorganização 
de seus componentes. O que distingue a configuração do novo paradigma 
tecnológico é a sua capacidade reconfiguração, um aspecto decisivo em uma 
sociedade caracterizada por constantes mudanças e fluidez organizacional. 
Tornou-se possível inverter as regras sem destruir a organização, porque a 
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base material da organização pode ser reprogramada e reaparelhada. 
(CASTELLS, 2000, p.109). 
 

Estas observações permitem à sociedade a compreensão de que nesse momento da 

história da humanidade a lógica do capital via informação e tecnologia se impõe a sociedade.  

Nesse sentido, a educação torna-se um elemento definidor de quem está ou não 

inserido no âmbito do mundo do trabalho. Isso se mostra mais pertinente a partir do momento 

em que o homem centraliza a educação nessa esfera, pois, por enquanto, a escola é ainda o 

meio privilegiado de dispersão do saber e da preparação para o mundo profissional: 

Torna-se cada vez mais evidente o fato de que a revolução tecnológica está 
favorecendo o surgimento de uma nova sociedade, marcada pela técnica, pela 
informação e pelo conhecimento, como vimos anteriormente; dito de outro 
modo, de uma sociedade técnico-informacional ou sociedade do 
conhecimento. Esta se caracteriza ainda por um novo paradigma de produção 
e de desenvolvimento, que tem como elemento básico a centralidade do 
conhecimento e da educação (LIBÂNEO, 2005, p.11). 
 

 Percebe-se, então, que o processo educacional funciona de acordo com a lógica de um 

sistema produtivo que lhe confere significado, pois, o utiliza para garantir seu máximo 

funcionamento e pleno crescimento. O capitalismo nessa nova configuração se apropria da 

tecnologia para perpetuar a sua reprodução. A escola, por este viés, se reconfigura para 

atender a uma nova demanda que necessita de qualificação, de inserção no mercado de 

trabalho. Para Castells (2000), a escola continua sendo a principal “porta de entrada” para o 

conhecimento, mesmo em uma sociedade excludente.  

Há, portanto, uma remodelação da educação nesse início do século XXI. Para atender 

às necessidades do capital a educação passa a enquadrar-se dentro do atendimento da lógica 

do sistema de produção vigente. 

Na ótica economicista e mercadológica, presente na atual reestruturação 
produtiva do capitalismo, o desafio essencial da educação consiste na 
capacitação da mão-de-obra e na requalificação dos trabalhadores, para 
satisfazer as exigências do sistema produtivo e formar o consumidor exigente 
e sofisticado para um mercado diversificado, sofisticado e competitivo 
(LIBÂNEO, 2005, p.111).  
 

 Nesse aspecto, a introdução da educação na era tecnológica lhe oportuniza o uso de 

um importante meio para o alcance da educação de qualidade, promovendo a intelectualização 

do trabalho, ampliação de habilidades e conhecimentos. A universalização do ensino, a 

abrangência da formação é benéfica a toda a sociedade e isso é inegável. Não se pode 

permanecer no plano da resistência, a escola deve se adequar a esse momento histórico. 

Porém, essa acomodação não se dá de maneira equitativa para todos. Os países periféricos, 

que apresentam uma distorção relevante no que se refere à distribuição de renda, o projeto 
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educacional é segregador. Então, fica nítida a diferença de oportunidades na esfera social. De 

maneira geral, o projeto de educação é antagônico, o Estado neoliberal cumpre seu papel de 

minimizar sua atuação social. Nesse âmbito, verifica-se uma distorção de objetivos quanto 

consecução dos planos para educação. 

No Brasil, esse momento histórico insere-se em uma política maior de reformas no 

mundo da educação, estando o país inserido neste processo juntamente com outros países da 

América Latina. Observava-se nesse contexto que, 

 o discurso da necessidade da ampliação e massificação da educação nestes 
países, visto que apresentavam péssimos indicadores educacionais, fato não 
aceitável no modelo de desenvolvimento econômico, em aplicação conforme 
visão mercadológica do ensino para o padrão do capital internacional. A 
lógica estava envolta na urgência em torná-los mais competitivos, no que se 
refere sobremodo, a visibilidade que se apresentava no Brasil. Tratava-se da 
implantação das determinações neoliberais para a educação dos países mais 
pobres, de uma política do Banco Mundial que enxerga a educação como uma 
relação de produtividade pautada na questão do custo benefício (SANTOS, 
2008, p.80). 
 

 Pode-se constatar ainda que neste final de século, 

A conjuntura das políticas educacionais no Brasil ainda demonstra sua 
centralidade na hegemonia das idéias liberais sobre a sociedade, como reflexo 
do forte avanço do capital sobre a organização dos trabalhadores na década de 
90. A intervenção de mecanismos internacionais como o FMI e o Banco 
Mundial, aliada à subserviência do governo brasileiro à economia mundial, 
repercute de maneira decisiva sobre a educação (ANDRIOLI apud SANTOS, 
2008, p.80). 
 

 Essa conjuntura revelou/revela toda uma trama do capital envolvendo no seu canto 

todos os segmentos da sociedade inclusive a escola. No contexto escolar, as disciplinas que 

formam o escopo da educação básica, são nessa ótica, “redefinidas” conforme o interesse do 

sistema vigente. A Geografia, enquanto disciplina presente em toda educação básica brasileira 

assume um novo papel, ao mesmo tempo em que é secundarizada, juntamente com as outras 

ciências humanas no interior do sistema educacional.   

 

Situando o Papel da Escola e do Ensino da Geografia no Contexto Escolar 

 

 Apesar de nos seus inícios de vida no âmbito escolar a Geografia apresentar-se como 

descritiva (o que ainda vigora), relegando-lhe posteriormente a alcunha de tradicional, o 

conteúdo direcionado pela Geografia se constitui como um verdadeiro arcabouço capaz de 

provocar/promover/construir no sujeito que com ela interage uma nova compreensão da 

sociedade e do mundo em que vive.  
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“A geografia como disciplina obrigatória do ensino básico, apresenta todo um 
arcabouço teórico capaz de introduzir o educando no mundo do conhecimento 
relegando a este uma condição crítica que o faz visualizar uma sociedade onde 
o mesmo seja capaz de contribuir para as transformações sociais. Assim, o 
saber geográfico conduz ao desvendamento da realidade existente na 
sociedade, dos processos contraditórios que ocorrem no espaço garantindo ao 
aluno uma visualização da realidade em sua totalidade (SANTOS, 2008, p. 
84). 
 

Entretanto tem-se visto que na escola o ensino da Geografia tem sido 

descontextualizado da vida do aluno, de sua realidade social, tornando-se uma disciplina 

reprodutora de conteúdos elencados no livro didático e que devem ser decorados para serem 

submetidos a uma medição que é a prova. Nesse sentido, conduz a uma formação 

desestimulante, fragmentada no que se refere ao entendimento dos conceitos geográficos e 

consequentemente gera a desvalorização da disciplina pelo educando. 

Essa discussão assume uma tônica maior devido às transformações e as reformas 

sofridas na educação neste início de século, tanto pela escola como pela geografia. A escola 

cumpre nesse momento da história um novo papel. Segundo Vesentini (1996), o sistema 

escolar é de vital importância para a qualificação da força de trabalho e para as inovações 

tecnológicas. Há todo um movimento social que converge para o espaço escolar. As 

transformações sócio-espaciais e socioeconômicas e todos os acontecimentos decorrentes 

desse momento histórico são refletidos na vida de crianças e adolescentes que estão no 

ambiente escolar. E, não somente esses, pois, o adulto vê-se impelido a ter que estar atento às 

transformações sociais e nesse sentido voltar à escola, 

O sistema escolar do século XXI é cada vez mais voltado para adultos que 
para crianças e adolescentes. É uma mudança radical do público alvo. Isso é 
consequencia, por um lado, do declínio das taxas de natalidade e mortalidade, 
com diminuição da percentagem de jovens e aumento da de adultos e idosos 
na população total, e, por outro lado, das alterações no mercado de trabalho 
com a revolução informática, robótica e organizacional, que ocasiona uma 
constante necessidade de reciclagem da mão-de-obra (VESENTINI, 1996, 
p.12). 
 

 Portanto, vê-se que os desencadeamentos das ações em nível mundial estendem-se 

diretamente ao local perpassando por todos os níveis escalares. Nesse fim/início de século a 

escola muda seu papel.  

 Com a Primeira Revolução Industrial há a institucionalização da escola para 

alfabetizar as massas dos países que se industrializavam naquele momento com um cunho 

voltado para o enaltecimento do nacionalismo. Com a Segunda Revolução Industrial o 

sistema escolar estendeu-se ao nível médio enfatizando a formação técnica (especialização) 

nos países de capitalismo central e em alguns periféricos. Formação essa direcionada naquele 
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momento pelo Fordismo e posteriormente pelo Taylorismo. Nessas últimas décadas, a escola, 

como colocado anteriormente responde a uma mudança estrutural ditada pela tecnologia 

associada aos ditames políticos no bojo de um sistema produtor de mercadorias que prevê o 

lucro de forma desenfreada. Nesse sentido, várias transformações são sentidas: robótica, 

microeletrônica, biotecnologia, nova ordem mundial, “fim das fronteiras”, revolução técnico-

científica, entre outros. E, nesse contexto, o conhecimento se torna base para a qualificação da 

força de trabalho evidenciando a escola como central e relevante para a formação do sujeito. 

A escola que anteriormente estabelecia-se como instrumento de dominação 

contraditoriamente assume um “caráter libertário”. Assim, a geografia insere-se nesse novo 

período como um componente curricular capaz de conduzir ao desvendamento da realidade 

social, dos processos contraditórios garantindo ao aluno uma visão de totalidade da realidade 

(SANTOS 2008).  

 A partir do conhecimento geográfico é possível conceber como ocorrem os fenômenos 

em suas diferentes escalas (do mundial ao local), as dinâmicas postas no interior do 

capitalismo e como estas estão articuladas refletindo de maneira direta na segregação espacial 

e social que nesse início de século macula intensamente o planeta trazendo a necessidade de 

um novo debate, de uma nova forma de pensar a sociedade, que não seja essa determinada 

pelo capital. E, essa é apenas uma vertente que evidencia a importância do ensinar/aprender 

geografia na escola.  

 Vesentini (2000) observa a geografia nessa fase da história como necessária, pois, 

possibilita o debate dos grandes problemas existentes no sistema vigente. Para este autor a 

discussão assume relevância ao passo em que as disciplinas conduzam o aluno a pensar o 

mundo a partir da escola.  

 Para Lima e Vlach (2002) o professor no processo de ensino da Geografia deve 

contribuir de maneira crítica frente a conteúdos muitas vezes impostos pelos manuais 

didáticos que não permitem a visualização da realidade pelo aluno. Desse modo, pode-se 

buscar um conteúdo adequado, que seja exposto para o educando de forma apropriada a fim 

de que este perceba a relação dessa disciplina com a sua vida, com o seu cotidiano. Em outro 

estudo ressalta-se que “o ensino de geografia tem o papel de contribuir para o entendimento 

da compreensão do mundo atual, muitos dos quais estão ligados à convivência social no 

sentido mais amplo” (VLACH, 2007, s/p). 

A Geografia, necessariamente, deve proporcionar a construção de conceitos 
que possibilitem ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro com 
responsabilidade, ou ainda, preocupar-se com o futuro através do 
inconformismo com o presente. Mas esse presente não pode ser visto como 
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algo parado estático, mas sim em constante movimento (STRAFORINI, 2006, 
p.51). 
 

 Callai (1999) ao se reportar a essa temática observa que na busca por esse tipo de 

educação precisa-se discutir, debater e analisar, a fim de que consiga apreender a realidade 

vivenciada. Em sua análise, a geografia como uma disciplina essencialmente social relaciona-

se diretamente com o espaço de vida do aluno. Este fato o conduz a um aprendizado que diz 

respeito à sua existência. 

 Partindo dessa perspectiva o ensino de Geografia não pode ser preso ao chamado 

ensino tradicional com a memorização, repetição e sobreposição de conteúdos trabalhados de 

forma fragmentada e descontextualizada. Um ensino em que os conteúdos já estejam pré-

determinados e definidos sem a abordagem da totalidade das relações que se processam no 

espaço geográfico, onde se ensina, mas não se compreende. 

 A Geografia deve buscar um ensino crítico dos fatos existentes permitindo ao aluno 

uma interpretação correta diante de temas como globalização, crise econômica, questão 

ambiental, relação sociedade/natureza, as questões referentes ao lugar, e outros temas 

geográficos que o levem compreensão da realidade. (VESENTINI, 1996). 

 Segundo Gebran apud Straforini (2006), a Geografia desenvolvida em sala de aula 

deve permitir a análise da realidade, o entendimento do espaço como movimento, como 

realidade construída, histórica permeado por mudanças que ocorrem no seu interior. 

 Entretanto, pesquisas têm demonstrado que as aulas de geografia ainda são 

consideradas por muitos alunos como chatas e enfadonhas. O título de matéria decorativa 

permeia o universo da disciplina corriqueiramente. O cunho conteudista, determinado em 

muitos aspectos pelo livro didático, mostra-se fortemente presente nas instituições de ensino. 

Embora, mesmo com a inserção de novas metodologias como o uso da internet, músicas, 

filmes e outros instrumentos que possibilitaram a melhoria do trabalho pedagógico pelo 

professor, em muitos lugares o ensino de Geografia é tradicional e sem atrativos.  

 Santos (2008) em sua pesquisa observou que com as reformas ocorridas na educação 

brasileira, entre outros fatos, as ciências humanas, geografia e história, sofreram com a 

redução da carga horária em detrimento da valorização das ciências exatas e da natureza. Esse 

aspecto contribuiu diretamente para o aumento da carga de trabalho do professor que a fim de 

obter um salário que permitisse a sua sobrevivência foi obrigado a ter que submeter-se a 

longas jornadas diárias de trabalho comprometendo a qualidade de sua prática docente. Outro 

ponto que pode ser considerado relaciona-se a estrutura econômico-social dos alunos que é 

impecilho para a compreensão dos assuntos escolares como um todo.  
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 A consecução de políticas públicas no Brasil ditas para “a melhoria” da educação e do 

sistema de ensino, contribuiu para garantir a ideologia do sistema capitalista e de sua elite 

dominante. Então, como ensinar geografia diante de um processo de desestruturação social?  

Qual resposta os professores podem suscitar nesse contexto? Há uma geografia ou geografias 

que permitam um trabalho de interação entre a teoria e a prática?  

 Vlach (1991) já apontava para a necessidade de se visualizar a questão da ideologia no 

ensino da Geografia, de clarificar o entendimento de uma sociedade dividida em classes e em 

constantes lutas. E, nesse sentido, o ensino de Geografia deve direcionar-se para a construção 

de um conteúdo, de um currículo, que permita um trabalho conjunto entre professor e aluno – 

aluno e professor, “permitir que o aluno compreendesse que a nossa realidade é uma 

construção social” (Ibid, p. 80).  

O espaço escolar deve ser compreendido como um instrumento necessário 
para o ensino de Geografia, como forma de orientação do aluno à 
compreensão do mundo social, promovendo uma relação concreta entre a 
teoria e a prática. As discussões e reflexões sobre o ensino de Geografia 
precisam enfocar as relações e interações das dimensões técnicas e sociais, 
como aspectos históricos, constitutivos da formação dessa ciência (LIMA e 
VLACH, 2002, p. 48). 

 
 Nesse contexto, ensinar/aprender geograficamente significa ir além da naturalização 

dos fatos geográficos elencados nas salas de aulas cujo objetivo é o alcance de resultados seja 

nas provas, exames ou vestibulares. Ir além de um conteúdo sem análise, elaborado para 

permitir a expansão da ideologia dominante do capitalismo, pois, percebe-e que ao mesmo 

tempo em que é chamada para explicar os acontecimentos no mundo, a geografia vivencia a 

sua desvalorização na escola de ensino básico.  

 Straforini (2006) aponta para a observação do contexto social, econômico e político, 

para as questões teórico-metodológicas e para um retorno ao método como uma das formas de 

superação dessa desvalorização da geografia escolar. Essa reflexão sinaliza também para a 

verificação de estratégias de ensino que formem uma concretude, sem modelos prontos, de 

uma relação entre teoria e prática que avance na construção de currículos e conteúdos de uma 

prática geográfica em sala de aula que adentre na realidade do educando. 

 Nesse sentido, diante da multiplicidade de caminhos que a geografia dispõe, propomos 

uma releitura da Geografia Crítica como forma de abordagem da realidade, de análise da 

sociedade acreditando que a partir de seus pressupostos é possível enveredar em uma prática 

docente que contemple as transformações ocorridas nessas últimas décadas. Mesmo diante, do 

“desuso” e das críticas (em grande parte sem fundamentos) referentes a essa linha do ensino 

geográfico, acreditamos que através dela, professores e alunos podem avançar em uma 
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proposta de ensino de geografia em que se relacione a teoria e a prática, fazendo dessa 

disciplina escolar um atraente conteúdo do cotidiano. 

A Geografia Crítica: Avanços e Retrocessos, uma Contribuição para a Geografia no 
Ensino Básico 
 
 
 A partir da chamada redemocratização política no Brasil nos fins da década de 1970 e 

início da década de 1980, surgiu um movimento de renovação da Geografia Brasileira que 

ficou conhecido como Geografia Crítica. Assume essa denominação devido à postura diante 

da realidade, assumindo uma proposta de transformação social via conhecimento 

(STRAFORINI, 2006). Naquele momento essa nova proposta ganhou impulso com a 

realização do Encontro Nacional de Geógrafos Brasileiros, realizado na cidade de Fortaleza 

em 1978 promovido pela Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB. A sua aceitação no 

meio acadêmico foi marcada pela lentidão. Conforme Vesentini (2001), os professores que se 

permitiram adentrar nessa nova teoria nas Universidades, em vários casos, sabiam menos que 

seus orientandos sobre o assunto. Já na AGB as disputas eram mais intensas. Assim, a 

entidade representativa dos geógrafos passou a adotar a Geografia Crítica mais intensamente. 

 O debate em torno dessa corrente de pensamento geográfico adquiriu expressividade, 

ao contrapor-se e contestar o tradicionalismo vigente na Geografia, pois, o processo de 

abertura política brasileira levantava novos/velhos debates que “abriam” novas discussões, o 

que gerou um clima de expectativa. Isso porque questões como injustiça social, 

desenvolvimento econômico, subdesenvolvimento e outros temas produziam novas 

perspectivas de mudanças no país. Vários pensadores foram importantes na sedimentação da 

corrente crítica da geografia, sendo possível destacar o geógrafo Milton Santos. A geografia 

passa a questionar-se sobre o seu papel e a questionar a sociedade. 

 Ainda, de acordo com Straforini (2006, p. 65), 

A realidade exigia, desta forma, a ruptura com os pressupostos teórico-
metodológicos positivistas, pois estes não possibilitavam a compreensão da 
totalidade-mundo que se apresentava. A noção de totalidade positivista era 
juntar as partes, os fragmentos, como se isso pudesse explicar o mundo.  
Além dessa nova realidade que se instalara, uma velha condição e situação 
social persistia e se intensificava nos países periféricos, caracterizada pela 
elevada desigualdade social. Não era mais possível fazer “vistas grossas para a 
pobreza que atingia (e continua atingindo) a maior parte da população mundial 
e brasileira. A Geografia e a educação assumiam ao menos para os 
intelectuais, alguns movimentos populares, sindicatos e partidos de esquerda, 
uma nova função: a de libertar o indivíduo da ignorância que o escravizava 
perante os detentores do saber. 
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 Enquanto proposta de compreensão de mundo, a Geografia Crítica, está centrada no 

materialismo histórico dialético, em uma teoria cuja fonte é a obra de Karl Marx. “O 

materialismo histórico tem um forte apelo às experiências concretas da vida, em outras 

palavras, a produção material da vida em si mesma” (Ibid, p.65).  Ressalta-se que a categoria 

de análise fortemente presente é a Formação Sócioespacial trazida pelo professor Milton 

Santos. De acordo com Straforini (2006) a Geografia incorporou temas como relações de 

trabalho e o modo de produção capitalista em suas pesquisas, dentro de uma abordagem de 

totalidade como citado anteriormente. Nesse sentido, a proposta avançava em relação ao 

ensino geográfico considerado Tradicional, pois, concebia a idéia de superação das 

contradições existentes no espaço geográfico. Temáticas como sociedade, trabalho e a 

natureza da produção do espaço passaram a ser centrais. 

 A relação da Geografia Crítica com a escola de ensino básico data do mesmo período 

de introdução dessa corrente no Brasil. Para Vesentini (2001), os professores do ensino 

fundamental e médio foram decisivos para a mudança de postura da geografia durante a 

década de 1980. Muitos professores nas escolas pelo país romperam com a Geografia 

Tradicional e adotaram a concepção crítica. Esse novo posicionamento dos docentes ocorreu 

em parte porque a corrente crítica da geografia retirava o entendimento de um aluno como ser 

passivo frente à realidade (VESENTINI, 2008). 

Nesse bojo de mudanças na Geografia, em crise durante a década de 1980, 

possibilitadas pela suposta abertura política recorrente no Brasil, as propostas curriculares de 

forma inédita passaram a ser descentralizadas. E, nesse contexto, diante de uma Geografia em 

movimento, os estados e municípios tiveram “autonomia” para redigir suas propostas 

curriculares para as várias disciplinas do ensino fundamental e médio2 (SANTOS 2008).  Essa 

conjuntura resultou em mudanças de diferentes naturezas entre elas a aproximação da 

produção acadêmica com o conteúdo ensinado nas escolas. No estado de São Paulo e em 

outros estados processou-se a formulação de novas propostas curriculares (SPÓSITO, 2004). 

A proposta surgida no estado de São Paulo foi fruto de um rico debate entre o 

professorado, a universidade, o Estado e ficou conhecida como proposta da CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas). Assim, 

No caso da Geografia foram convidados professores do Departamento de 
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, os 
que se propunham não apenas elaborar um rol de conteúdos, mas, sobretudo 
efetuar uma revisão metodológica com amadurecimento dos princípios 
fundadores da disciplina, iniciativa conhecida, na época, como Geografia 
Crítica (PONTUSCHKA, et al.,2007, p.69). 
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A partir dos escritos das autoras acima citadas é possível observar que a Geografia 

Crítica foi a mola propulsora de um novo ensino de geografia durante o seu movimento de 

crise e renovação, inclusive sendo a fundamentação teórica da proposta curricular para a 

educação básica do estado de São Paulo que seria instrumento de estudo por outros estados e 

municípios brasileiros. Os estudos também revelam que,  

Os professores sentiram necessidade de discutir conceitos métodos e novas 
abordagens teóricas para temas constantemente inseridos nas programações de 
Geografia, mas muitas vezes não dominados do ponto de vista teórico. Dentre 
eles, destacavam-se os conceitos de trabalho e modo de produção e questões 
relativas à abordagem da natureza e do processo de industrialização. A 
discussão da proposta, embora não tenha atingido a todos, promoveu uma 
ruptura no ensino no ensino tradicional da disciplina, apontando caminhos 
diferentes de um ensino apenas transmitido pelo professor, descolado dos 
movimentos sociais e da realidade social do País. Os debates estimulados pela 
proposta conseguiram atingir grande contingente de professores presentes em 
sala de aula, oriundos de cursos de Geografia e de Estudos Sociais de escolas 
Públicas e particulares de terceiro grau (Ibid, p. 71). 
 

 Entretanto, a partir da década de 1990 o Governo Federal retoma a centralização das 

medidas referentes às formulações curriculares e implanta os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN que desconsideraram a riqueza de debate trazida pela Geografia Crítica. O 

documento proposto pelo Estado foi elaborado por Geógrafos que negaram a Geografia 

Crítica como fundamento teórico e proposta metodológica na fundamentação da relação 

ensino-aprendizagem dessa disciplina para a escola de ensino fundamental e médio. Inclusive 

os docentes do ensino fundamental e médio não foram chamados para o debate. Nesse 

sentido, entende-se que essa política governamental estava incluída no programa de reformas 

da educação para a América Latina e o Brasil demandada pelo Banco Mundial, na ótica 

neoliberal. 

 Essa postura assumida pelos professores de Geografia de várias universidades foi 

sentida, pois, mesmo os PCN terem sido introduzidos a partir início da segunda metade da 

década de 1990, questionava-se quais implicações ocorridas com a Geografia Crítica teriam 

conduzido tais autores do currículo da escola brasileira para a Geografia a não valorizarem 

essa corrente teórica dessa disciplina na educação básica3. 

 Os estudos de Kaercher (2007) ressaltam que a Geografia Crítica enveredou, em sua 

expansão pelo ensino escolar, por equívocos metodológicos e no uso de instrumentais. Para 

esse autor suprimiu-se importantes recursos de ensino em nome da não associação com a 

Geografia Tradicional. De toda forma, sem querer entrar no campo de uma defesa sem 

fundamentos, essa análise não corresponde exatamente a uma análise errônea da corrente 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

12 

crítica, mas da formação teórico-metodológica do professor no processo de implantação dessa 

teoria na escola. 

 Outro aspecto abordado para justificar a rejeição do estudo crítico refere-se à 

operacionalização dos conceitos em sala de aula. Desse modo, 

Constatamos mais um resultado paradoxal da renovação pretendida na 
Geografia: desejava-se dar voz ao aluno, desejava-se o debate de idéias, mas a 
relativa ausência do professor acentuou lacunas de formação e de informação. 
Como debater sem idéias, sem o domínio de certos conteúdos, com poucas 
informações? Como defender seu ponto de vista se o aluno não consegue 
expor, por escrito, ou oralmente, suas idéias? (KAERCHER, 2007, p. 9) 
 

 Além disso, outro aspecto bastante relevante foi a retirada do ensino da natureza do 

ensino da Geografia Crítica sob a alegação de analisar somente o social e a análise unilateral 

da categoria Formação Sócio-econômica colocando apenas o socialismo real como via de 

superação da realidade econômica existente no mundo. 

 No atual momento do ensino da geografia nas escolas tem-se observado as 

deficiências da formação docente. Vários motivos são elencados que conduzem a essa 

situação: longas jornadas de trabalho, insatisfação pessoal, desprestígio da profissão – não 

reconhecimento do trabalho, desestímulo, entre outros. Assim, vê-se que o ensino do 

conhecimento geográfico que pretendia renovar-se, tornando o aluno “crítico”, muitas vezes 

retorna ao tradicional e outras vezes não se sabe para onde vai. Isso, pelo fato de que muitos 

professores não têm definido um método de abordagem da realidade e assume uma postura 

voltada para o ecletismo. Utiliza-se de tudo e não se forma nada.  

 Diante do avanço do capitalismo e sua proposta de naturalização do conhecimento 

geográfico, tornando-o enfadonho para assim promover a perpetuação de sua ideologia e 

agindo diretamente na má formação dos professores, o ensino da Geografia Crítica ressurge 

como uma opção, uma proposta para a interação entre a prática e a teoria através da formação 

continuada do professor. Uma formação que o leve a aprofundar a teoria e o permita utilizar 

todos os recursos para aproximar o conteúdo da realidade dos seus alunos. 

 

A Prática Docente nas Escolas em Sergipe: Há uma Geografia Crítica? 

  

 Conforme pesquisa realizada entre os professores da rede pública estadual em Sergipe 

foi possível a observação e a análise da temática proposta quanto à prática em sala de aula, a 

partir da Geografia Crítica como forma de abordagem dos conteúdos geográficos. Constatou-

se que entre os docentes que participaram da pesquisa grande parte não domina a concepção e 
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os fundamentos da Geografia Crítica, ao mesmo tempo em que assumem a importância e a 

influência dessa corrente na sua prática docente.  

 Contraditoriamente, em grande parte os mesmos que afirmaram a sua importância 

desconhecem o temário introduzido pela corrente crítica no ensino básico, temas como: Luta 

de Classes, Formação Sócioespacial, Formação Econômica Social, Relações de Trabalho e 

Modo de Produção Capitalista, entre outros.  Entretanto, há um entendimento entre os 

pesquisados de que a Geografia Crítica enquanto concepção teórico-metodológica contribui 

para a explicação geográfica das transformações ocorridas no mundo no fim do século XX e 

início do século XXI, inclusive na escola de ensino básico. 

 É importante ressaltar que de acordo com os entrevistados existem dificuldades no que 

se refere à relação ensino-aprendizagem com a Geografia Crítica. Aspectos como deficiência 

de leitura, desestruturação familiar, desestruturação escolar e a má formação do professor 

foram apontados como determinantes na compreensão das temáticas desenvolvidas em sala de 

aula a partir da concepção crítica. 

 A leitura da deficiência da formação do professor aparece mais nitidamente nas 

questões referentes às concepções de Geografia assumidas pelos professores. Em sua, maioria 

os professores não têm definidos uma concepção e um método geográfico, e, portanto, 

assumem uma postura eclética, ou seja, ensina-se tudo de todas as formas. Essa postura 

conduz a uma discussão mais ampla. Não se está colocando aqui que exista um único método 

de interpretação da realidade, contudo, não se pode enveredar por vários caminhos, pois, não 

se chegará a nenhum lugar, ou seja, a nenhuma construção conceitual. 

 De maneira geral, os professores em sua totalidade, mesmo diante das dificuldades 

apresentadas como inerentes à aprendizagem da Geografia escolar apontaram a Geografia 

Crítica como uma concepção capaz de promover uma interação entre a teoria e uma prática 

em sala de aula que retire do discente a visualização de uma geografia enfadonha, de uma 

“disciplina decoreba”. A maioria contraditoriamente aponta para a questão metodológica, para 

o compromisso do professor com a ensinar-fazer, com a educação como um todo para tornar a 

Geografia uma disciplina atrativa na escola.  

 

Considerações Finais 

 

 Com as mudanças ocorridas nas últimas décadas a educação sentiu os reflexos 

diretamente na escola. Com a presteza ao atendimento das necessidades do capitalismo pelos 

governos dos países periféricos, inclusive o Brasil, a escola transformou-se, e a adequação às 
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imposições do capital retiraram o seu comprometimento com uma educação de qualidade. Ao 

mesmo tempo é obrigada a readequar-se para atender às inovações tecnológicas. A Geografia 

sob o mesmo viés é desqualificada enquanto ciência humana e ao mesmo tempo é chamada 

para explicar a realidade via transformações da sociedade, passando pela sua desvalorização 

na escola. 

 Diante do desinteresse pelo conteúdo geográfico, os alunos tem distanciado-se do 

entendimento da realidade que a geografia pode proporcionar, o que poderia fazer das aulas 

dessa disciplina uma interação entre a teoria e o cotidiano. Nesse sentido, a geografia crítica, 

como concepção teórico-metodológica que permite uma compreensão do mundo pode 

produzir um conhecimento escolar que alcance uma nova proposta para o ensino geográfico. 

 Entretanto, apesar de haver entre os professores o reconhecimento da existência da 

corrente crítica para o entendimento dos conhecimentos geográficos na escola há entre os 

mesmo uma indefinição e desconhecimento quanto ao método, o que conduz ao 

empobrecimento do ensino da Geografia. 

 Esse debate remete-nos a discussão da carência teórica e metodológica no processo de 

construção do conhecimento acadêmico do professor ainda enquanto estudante de 

licenciatura. Observou-se que as indefinições referentes a teoria e método estão ligadas as 

deficiências teóricas advindas da academia, pois, muitas das dificuldades da relação ensino-

aprendizagem da Geografia na escola, advém do precário ensino de teoria nas universidades o 

que reflete diretamente na prática confusa do professor. 

 

Notas 

                                                 
1 Professor de Geografia nos níveis fundamental e médio na rede pública estadual em Sergipe. Mestrando em 
Geografia pelo Núcleo de Pós-Graduação em Geografia – NPGEO/UFS. Estudante pesquisador do Grupo de 
Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de Re-ordenamentos Territoriais – CNPq/UFS. 
 
2 Até esse momento o poder público federal era o grande responsável pela elaboração curricular para o ensino 
brasileiro. Na Geografia a concepção de currículo era pautada no enaltecimento da Nação. O forte teor 
nacionalista inundava toda a produção nas salas de aula, o objetivo era consolidar o Estado-Nação. A partir da 
década de 1990, o Estado reassume a centralização curricular com a os Parâmetros Curriculares Nacionais e 
direciona o que deveria ser ensinado nas escolas públicas brasileiras. 
 
3 É importante lembrarmos que os PCN formam apenas uma proposta curricular que pode ser discutida no 
âmbito escolar, apesar de os autores dos livros didáticos basicamente seguirem-na a risca para não terem seus 
manuais reprovados na avaliação desenvolvida pelo FNDE. 
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