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RESUMO 

O objetivo principal deste artigo é discutir e problematizar a Geografia que se ensina e que se 
aprende na sala de aula. A relação que os alunos do ensino médio da rede estadual de ensino 
em Maceió/AL (re)velam com relação a Geografia Escolar constitui-se como objeto principal 
deste estudo. Para tanto, 40 alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública 
estadual em Maceió-AL, foram convidados a responder um questionário, visando-se 
apreender os sentidos que atribuem a Geografia Escolar. Os dados são analisados em seus 
aspectos quantitativos e qualitativos e os resultados apontam para a fragilidade dos 
conhecimentos geográficos apre(e)ndidos e para a necessidade imperiosa de redimensionar o 
ensino da referida disciplina. 
 
PALAVRAS CHAVES: geografia escolar; ensino de geografia; conhecimento geográfico 
escolar. 
 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es discutir la geografía que se enseña y lo quese 
aprende en el aula. La relación de estudiantes de secundaria de escuelas 
públicas en Maceió / AL (re) con respecto a garantizar la geografía escolar se 
estableció como el principal objeto de este estudio. Para ello, 40 estudiantes del primer 
año de escuela secundaria en una escuela pública en Maceió-AL, fueron invitados a responder 
un cuestionario con el objetivo de comprender los significadosque atribuyen a la Escuela de 
Geografía. Los datos son analizados en sus aspectoscuantitativos y cualitativos y los 
resultados apuntan a la fragilidad de los conocimientos geográficos presentado (y) Ndidi y la 
imperiosa necesidad decambiar el tamaño de la enseñanza de esta disciplina. 
 
PALABRAS CLAVE: geografía escolar, enseñanza de la geografía, el conocimiento 
geográfico en la escuela. 
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Introdução 

A Geografia escolar se faz presente na sala de aula a partir dos professores que 

ensinam, dos alunos que aprendem e dos conteúdos que são trabalhados. Partindo deste 

pressuposto, podemos abordá-la sob perspectivas diversas, sem perder de vista os principais 

sujeitos que participam do processo de ensino e aprendizagem: professores e alunos. 

Neste estudo, optou-se por ouvir os alunos, focalizando a relação que estabelecem com 

a referida disciplina. Sabe-se que historicamente, a Geografia vem sendo vista como matéria 

decorativa, requerendo dos alunos um exercício de memorização. Tal representação parece 

não ter sido alterada no imaginário das pessoas, uma vez que estudos realizados a respeito do 

seu ensino revelam que essa realidade ainda persiste de maneira a distanciar o ensino da 

aprendizagem onde “são resultados expressivos deste processo os analfabetismos” 

(GOULART, 2011, p. 26).  

Consideramos, neste artigo, a Geografia Escolar como um espaço para onde confluem 

discursos e práticas “para e sobre” o ensino que, contraditoriamente, “confrontam e 

conformam o conhecimento escolar geográfico” (SANTOS, 2007, p. 355). 

Cabe destacar que, mesmo a Geografia Escolar estando muito associada à metodologia 

de ensino, para este campo convergem questões relacionadas não somente ao que e como 

ensinar, mas também por que e para que ensinar, inclusive a própria disciplina. A figura 1 

sintetiza a dimensão da Geografia Escolar que estamos considerando neste estudo. 

 

 
    Figura 1: Questões-chave da Geografia Escolar 
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    Organização: os autores, 2011 
 

Afinal, os sujeitos que estamos formando e o que estão aprendendo no contexto do 

ensino de Geografia atende aos objetivos dessa área do conhecimento? Dar voz aos sujeitos 

alunos foi a opção que fizemos para problematizar a Geografia que se ensina e que se aprende 

na sala de aula. 

Metodologia 

Foram sujeitos deste estudo, quarenta alunos do ensino médio que responderam a um 

questionário elaborado com o objetivo de identificar a relação que estabelecem com a 

Geografia Escolar.  

O referido questionário foi constituído basicamente de três partes: na primeira, os 

dados pessoais solicitados restringiram-se as categorias sexo, idade e ano de escolarização, 

resguardando-se a identidade dos alunos(as), atendendo assim aos princípios éticos da 

pesquisa. Na segunda parte do questionário, o foco esteve direcionado para a relação que os 

alunos estabeleciam com a disciplina Geografia. Nessa direção, foram feitas perguntas 

associadas à facilidade ou não dos alunos aprenderem Geografia; além de questões em que 

precisavam enumerar os nomes de conteúdos estudados e que haviam gostado, inclusive 

destacando o que sabiam a respeito dos mesmos. Indagou-se também sobre a forma como os 

conteúdos foram ensinados pelos professores. Por fim, na terceira parte, os alunos apontaram 

as suas preferências ou não pela geografia no conjunto das demais disciplinas que integram o 

currículo do ensino médio.  

Os dados apresentados neste artigo foram analisados em uma perspectiva quanti-

qualitava de modo a possibilitar condições de se fazer inferências a cerca de como se 

(re)velam as diversas relações que os alunos estabelecem com a disciplina escolar Geografia. 

A intenção era captar a partir desses dados elementos que nos permitissem pontuar a natureza 

desta relação, ainda que se limitando a poucos aspectos que poderiam estar imbricados nesse 

processo associado as marcas da Geografia Escolar.  

 

Apresentação dos dados e discussão dos resultados 

Os dados referentes a primeira parte do questionário foram organizados em uma tabela 

de modo a facilitar a sua leitura. Inicialmente, os alunos sujeitos deste estudo foram 

caracterizados, associando-se idade e sexo.  
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De acordo com os dados (Tabela 1), as idades dos estudantes respondentes do 

questionário, variam dos 14 aos 19 anos, sendo que o maior número deles concentrou-se na 

faixa etária dos 15 anos e o menor na faixa etária dos 17 anos. A mensuração do número de 

alunos indicou que 20 são do sexo feminino e os demais do sexo masculino, totalizando 40 

alunos.  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO 

Idade Feminino Masculino 

14 3 1 

15 10 8 

16 6 6 

17 1 1 

18 --------- 3 

Total  20 20 

       Tabela 1: Sistematização dos alunos por idade e sexo 
        Organização: os autores, 2010 
 
Dando continuidade a apresentação dos dados, agora referentes a segunda parte do 

questionário, destaca-se que a “relação com a disciplina geografia” foi utilizada como uma 

categoria associada, inicialmente, ao aspecto “facilidade ou não para aprender”, requerendo-se 

um posicionamento do aluno, seguido de uma explicação. 

Os dados quantitativos relacionados ao aspecto anteriormente mencionado foram 

subdivididos em dois grupos, visando-se facilitar a análise qualitativa. Dessa forma o gráfico 

1 corresponde ao conjunto daqueles que tem “facilidade para aprender” e o gráfico 2 daqueles 

que disseram “não ter facilidade para aprender”.   
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48%

32%

20%

FACILIDADE PARA APRENDER

Facíl compreensão = 12

Boa metodologia do 

professor = 8
Tem afinidade com a 

disciplina = 5

 
      Gráfico 1: Aspectos associados a “facilidade para aprender" Geografia 
       Organização: os autores, 2010 

 

Dos 40 estudantes que responderam ao questionário, 25 deles assinalaram ter 

facilidade para aprender a disciplina Geografia. Desse total, 12 mencionaram ter facilidade 

porque consideram ser de fácil compreensão; 8 deles associaram ser fácil devido ao modo 

como o professor(a) ministra a sua aula, indicando que os seus procedimentos de ensino 

colaboraram para esses resultados (Gráfico 1).  

Na medida possível de existir facilidade de apreensão dos conteúdos e segundo o que 

revelam os dados, a possibilidade de haver aprendizagem significativa pode estar associada a 

uma identificação com a Geografia Escolar e ao modo de ensinar e de aprender a disciplina na 

visão/versão dos alunos. 

Entendemos que o ensino e a aprendizagem requer articular, concomitantemente, as 

seguintes indicações: i) “etapas evolutivas dos conteúdos” que se pretende trabalhar na 

tentativa de eximir lacunas nos procedimentos de apreensão; ii) “habilidades metodológicas 

do professor” que o possibilite transitar pelo ensino, de modo consistente, utilizando uma 

linguagem clara e compatível com o entendimento dos sujeitos alunos e; iii) articular as duas 

características na perspectiva de que os conhecimentos geográficos evoluem processualmente, 

e além de tudo tem uma dimensão prática porque são extraídos de uma fonte prática e real que 

é o cotidiano dos sujeitos. 

Vejamos, a título de comparação, a outra face dessa relação, uma vez que esta nos 

possibilita fazer outras inferências que permitem problematizar, inclusive, os resultados já 

explicitados. 

Dos 40 estudantes respondentes do questionário, 14 deles assinalaram que não tem 

facilidade para aprender Geografia e apenas 1 não se posicionou (Gráfico 2). Com relação as 
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justificativas apresentadas pelos alunos, 4 deles mencionaram ter dificuldades para 

compreender a disciplina; 3 alunos associaram as suas dificuldades ao modo como o 

professor(a) ensina e 7 alunos destacaram não ter afinidade com a disciplina em questão.  

27%

20%
46%

7%

NÃO TEM FACILIDADE PARA 
APRENDER

Difícil compreensão = 4

Mal metodologia do professor = 

3
Não tem afinidade com a 

disciplina = 7
N.D.A. = 1

 
     Gráfico 2: Aspectos associados a “não ter facilidade para aprender" Geografia 
     Organização: os autores, 2010 

A relação com a Geografia Escolar pela via dos conteúdos estudados e/ou apreciados 

pelos alunos também foram abordados no questionário. Para tanto, solicitou-se dos 

respondentes que nominassem dois conteúdos estudados, dos quais haviam gostado, 

requerendo-se que escrevessem sobre o que sabiam e/ou aprenderam dos referidos conteúdos. 

Os dados sistematizados (Gráficos 3 e 4) possibilitam problematizar e discutir a respeito do 

saber ensinado e apr(e)ndido. 

Deste modo, foi possível explicitar, com relação à aprendizagem dos alunos, quão 

articulados ou não estavam os referidos conteúdos. Os resultados podem ser problematizados 

a partir dos seguintes questionamentos: i) é possível afirmar que lembrar de algum conteúdo 

estudado na disciplina significa tê-lo aprendido?; ii) o fato de terem sido lembrados pode estar 

relacionado a uma identificação do aluno com os conteúdos e/ou a disciplina?; iii) se estudar 

àquele conteúdo foi importante, na explicação/exemplificação dada pelo aluno, é possível 

saber o que aprendeu de um conteúdo estudado, lembrado e explicado?  

Procuramos agrupar os conteúdos mencionados pelos alunos em duas vertentes da 

Geografia para melhor analisá-los. Considerando-se que 2 estudantes não se pronunciaram 

sobre a questão, os dados apresentados pelos demais foram organizados de modo que se 

relacionasse conteúdo/abordagem geográfica. Os resultados indicaram que:  

 7 deles nominaram conteúdos relacionados a Geografia física; 

 14 com a geografia humana; 
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 17 com as duas vertentes 

É interessante notar as diferentes interpretações e assimilações internalizadas nos 

gostos ou afinidades dos estudantes para com a disciplina Geografia. Pode-se concluir com 

base nos resultados (Gráfico 3) que, 52% dos estudantes aproximam suas respectivas 

aprendizagens com apenas essa ou aquela vertente da Geografia. Tal dado (re)vela, no 

contexto da Geografia Escolar, a per(i)manência da tão criticada dicotomia natureza x 

sociedade, já desnaturalizada e contestada desde a renovação teórico-metodológica da própria 

disciplina, que veem imbricadas as duas temáticas num sentido dialético e não meramente 

superposto. 

Destacamos também que, 43% dos alunos expressaram essa ligação essencial entre o 

físico e o humano por meio dos conteúdos citados. 

17%

35%

43%

5%

CONTEÚDOS RELACIONADOS

Geografia Física = 7

Geografia Humana = 14

Geografia Física e Humana = 

17
N.D.A. = 2

  
  Gráfico 3: Distribuição dos conteúdos, conforme as vertentes física e humana da Geografia 
  Organização: os autores, 2010 

 

É importante lembrar que os conhecimentos referentes à epistemologia da Geografia 

não podem estar ausentes da metodologia do ensino. Nesse sentido, concordamos com 

Cavalcanti (2008, p. 1) quando esclarece que: 

 

Nesse sentido é preciso advertir que as metodologias não são meras 
formas neutras nas quais se depositam conteúdos. Os conteúdos em suas 
especificidades pedem coerência nas suas formas de 
produção/transmissão/produção. As metodologias são evidentemente 
formuladas mediante concepção de homem, de mundo e de educação e, 
portanto, veiculam teoria. 

 

Feitas estas ponderações a respeito da não neutralidade da metodologia e da 

necessidade de que esta caminhe de modo articulado com a epistemologia, e cientes do 
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importante papel e potencial que tem a Geografia no processo de formação dos sujeitos para 

atuarem de forma crítica e consciente em sua espacialidade, entendemos ser este um desafio a 

ser perseguido por todos os envolvidos no contexto da Geografia Escolar. 

Prosseguindo com a análise dos resultados destacamos que apenas 2 estudantes 

apontaram os conteúdos que haviam estudado e gostado, mas não registraram nenhuma 

explicação sobre os mesmos. Os demais alunos, ao escreverem sobre o que sabiam e/ou 

aprenderam dos conteúdos por eles citados, não conseguiram desenvolver uma explicação no 

mínimo compatível com o que se espera de um estudante desse nível de ensino.  

Diante do exposto, a prática de ensinar e de aprender Geografia deve ser colocada em 

discussão, requerendo-se uma mudança imperiosa no modo como, tradicionalmente, vem se 

concebendo a Geografia Escolar. Reafirma-se com Goulart (2011, p. 26) que: 

 

a mudança é a palavra-chave: apesar de tão banalizada, é o fundamento de 
todo o trabalho, porque ela não acontece. Continua-se introduzindo novas 
técnicas e adaptando pontualmente novidades às concepções já desgastadas. 
Nesse contexto, é imprescindível repensar nossas práticas, porque não 
atendem as necessidades do mundo contemporâneo, a Geografia em 
especial. [...] A ênfase da mudança precisa acontecer nas salas de aula. Esse 
é o lugar chave para que o ensino e aprendizagem se encontrem. 

 

Com o objetivo de problematizar e discutir a respeito dos processos envolvidos no 

contexto da Geografia Escolar, solicitou-se aos estudantes que escrevessem a respeito da 

forma como o conteúdo apre(e)ndido havia sido ensinado pelo professor(a). Tal proposição 

encontra-se em consonância com o que afirmamos, desde a introdução deste texto, que a 

Geografia escolar se faz presente na sala de aula a partir dos professores que ensinam, dos 

alunos que aprendem e dos conteúdos que são trabalhados. Deste modo, a objetivação do 

saber ensinado e apre(e)ndido ganha relevância quando se deseja perceber suas imbricações.  

Identificadas as formas pelas quais os conteúdos foram ensinados aos alunos, estas 

foram agrupadas sob vários aspectos, uma vez que os respondentes fizeram associações tanto 

a recursos utilizados pelo professor/a (Gráfico 4); quanto a forma de ensino, ora apontando 

um aspecto qualitativo da aula e do sujeito professor/a (Gráfico 5), ora mencionando as 

estratégias metodológicas utilizadas pelo professor/a, ou seja como o professor ministrava o 

conteúdo (Gráfico 6).  
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69%

23%

8%

RECURSOS IMPRESSOS

Livro didático = 9

Desenhos = 3

Mapa = 1

 
  Gráfico 4: Materiais impressos utilizado no ensinamento dos conteúdos  
  Organização: os autores, 2010 

 

5%

55%
20%

20%

QUALIDADE DA AULA/ PROFESSOR(A)

Ruim = 1

Bom = 11

Otímo = 4 

N.D.A. = 4

 
Gráfico 5: Indicação qualitativa do professor e da forma como o conteúdo foi ensinado 
Organização: os autores, 2010 

 

4%

27%

5%

64%

OUTROS RECURSOS

Lousa = 1

Exercício = 6

Gincana = 1

Explicação = 14

 
Gráfico 6: Indicação de recursos utilizados pelo professor(a) 
Organização: os autores, 2010 
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Considerando que os estudantes mencionaram vários aspectos com relação ao modo 

como os conteúdos haviam sido ensinados pelos professores/as, o que no cômputo final 

ultrapassaria o número de respondentes, essa foi a opção feita visando-se considerar as 

diversas respostas obtidas, de modo que fossem melhor representadas. 

Por fim, abordou-se no questionário a relação de preferência dos alunos entre as 

disciplinas que integram o currículo do ensino médio. Para tanto, faz disciplinas foram com a 

solicitação de que os alunos classificassem, por ordem de preferência cada uma das 

disciplinas, com o objetivo de identificar onde se encaixava a Geografia nesse processo. 

Considerando-se, o intervalo da 1ª a 4ª disciplina como sendo as mais preferidas e o 

intervalo da 5ª a 8ª disciplina como representativo daquelas que não são preferidas. Os 

resultados apontaram que, dos 40 estudantes, 19 indicam a Geografia no primeiro intervalo de 

preferência; enquanto 18 têm a Geografia no intervalo de não preferência. Restando-se para a 

complementação do total 3 estudantes que não apresentaram nenhuma informação sobre a 

questão.  

Com relação a preferência ou não pela disciplina Geografia, esta foi apresentada por 

metade dos estudantes como uma disciplina que está dentro do campo de suas preferências. 

Cabe fazer algumas perguntas, as quais consideramos pertinentes à elaboração dos sentidos 

dessa disciplina na escola: afinal, para que serve mesmo a Geografia? Na sala de aula, em que 

se reveste seu significado quanto a premente necessidade de formação dos sujeitos para 

atuarem na sua espacialidade?  

Certamente que, estas questões não estão restritas a metodologia, pois faz-se 

necessário investir em uma educação geográfica dos sujeitos, lembrando o que recomenda 

Goulart (2011, p. 20-1) a respeito da prática de ensinar e aprender Geografia na escola: 

As atividades precisam ser interessantes e lúdicas, mas sua finalidade não se 
esgota aí. As possibilidades de um trabalho significativo estão ligadas às 
questões de envolvimento e mobilização dos alunos, mas a isso precisa estar 
associado o trabalho intencional que inclua a apreensão de conteúdos e 
habilidade que favoreçam as conexões. 

 

Considerações finais 

Considerando-se os resultados deste estudo em que os alunos foram solicitados a 

contribuir com o seu olhar, saberes e ainda não saberes a respeito da Geografia Escolar, ou 

seja, daquele que se ensina e se aprende no chão da escola; reafirma-se a necessidade 
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premente de repensar os sentidos potenciais que a Geografia pode proporcionar aos sujeitos, 

com vistas a ampliar a leitura da realidade socioespacial em que vivemos. 

 Os dados analisados apontam para o desconhecimento dos alunos em relação à 

Geografia de modo geral, e dos conhecimentos geográficos escolares que apre(e)nderam ao 

longo do ensino fundamental, considerando-se que os alunos respondentes cursavam o 1º ano 

do ensino médio.  

A Geografia Escolar na visão/versão dos alunos, consoante com o que responderam 

nesta pesquisa, continua imprimindo à Geografia a marca de uma disciplina amorfa e 

desconfigurada de sua forma-conteúdo crítico, socioespacial e socionatural.  

A relevância da pesquisa estar associada a possibilidade de contribuir para o 

enfrentamento de algumas das dificuldades que marcam a Geografia Escolar, entre as quais 

destacamos: a imprecisão de uma identidade da Geografia; a limitação do potencial de que se 

reveste na formação de uma consciência crítica e cidadã dos sujeitos. Ademais, o estudo 

revela que os alunos pouco têm aprendido Geografia, “mesmo daquela que valoriza a 

memorização e a enumeração de dados e informações desconectadas” (GOULART, 2011, p. 

20). 

Os dados apontaram para a fragilidade dos conhecimentos geográficos apre(e)ndidos 

pelos alunos e para a necessidade imperiosa de redimensionar o ensino da referida disciplina. 
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