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RESUMO

A monitoria é uma atividade da educação superior que possui caráter didático-pedagógica, deve estar
atrelada indubitavelmente ao Programa de Monitoria, tem como propósito contribuir para a formação dos
alunos da graduação. Nesse sentido, o presente trabalho é fruto da efetivação desse programa na licenciatura
em Geografia, e visa relatar experiências e vivências de um monitor no período 2013/1, na disciplina
“Geografia e Filosofia”, ofertada para alunos do 1º semestre dos cursos de graduação em licenciatura e
bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Sergipe – UFS, campus São Cristovão. A importância
desse trabalho se dá pela necessidade de corroborar esse programa como ensejo para o futuro docente, seja
no ensino de Geografia ou de outra ciência, além de fortalecer o anseio pelo magistério.

Palavras-Chave: Programa de Monitoria, Geografia e Filosofia, Formação Docente.

RESUMEN

El monitoreo es una actividad de educación superior que tiene un carácter pedagógico-didáctica, sin duda,
debe ser atado al Programa de Monitoreo, tiene como objetivo contribuir a la formación de estudiantes de
posgrado. En este sentido, el presente trabajo es el resultado de la ejecución de este programa en el grado en
Geografía, y tiene como objetivo compartir experiencias y vivencias de un monitor en el 2013/1 período, la
disciplina "Geografía y Filosofía", que ofrece a los estudiantes del 1er semestre de pregrado en grado y
licenciatura en Geografía de la Universidad Federal de Sergipe - UFS, campus São Cristovão. La importancia
de este trabajo viene dada por la necesidad de corroborar este programa como una oportunidad de
enseñanza para el futuro, ya sea en la enseñanza de la geografía o de otra ciencia, además de fortalecer el
anhelo de enseñanza.

Palabras clave: Programa de Monitoreo, Geografía y Filosofía, Formación del profesorado.

I. INTRODUÇÃO

O Programa de Monitoria é de grande importância para o futuro docente, uma vez que se constitui como
matriz para aprimoramento da prática docente, além de permitir que o monitor conheça os bastidores das
aulas, a escolha de um texto e o objetivo da discussão do mesmo. Dessa forma, a LDB/96 (Leis de Diretrizes
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e Bases da Educação), conforme o Art. 53, Inciso III, afirma que “No exercício de sua autonomia, são
asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, [...], estabelecer planos, programas e projetos de
pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão”. O que certamente legitima a efetivação do
programa aqui relatado.

Na Universidade Federal de Sergipe o Programa de Monitoria é regrado pela RESOLUÇÃO Nº 38/05/CONEP
que considera a monitoria como

uma atividade didático-pedagógica vinculada a um Projeto de Monitoria,
desenvolvida por alunos de graduação da UFS, que visa a contribuir para o
aperfeiçoamento do seu processo de formação e melhoria da qualidade do
ensino, sob a orientação do professor responsável pela disciplina.

A referida resolução define como obrigatoriedades do monitor bolsista: dispor de 12 horassemanais para as
atividades da monitoria; auxiliar o professor-orientador na realização de trabalho e na produção de materiais
para as aulas; prestar atendimento aos discentes matriculados na disciplina; interagir com professores e
alunos tendo por finalidade o desenvolvimento da aprendizagem. Entretanto o aluno-monitor fica
impossibilitado de desenvolver atividades de caráter administrativo, ministrar aulas e avaliar o aprendizado
dos alunos, pois estas atividades são de responsabilidades do docente.

Destarte, o professor da disciplina que dispõe de monitor tem como principais competências: orientar e
acompanhar o monitor no desenvolvimento das atividades que lhe são atribuídas, além de avaliar o
desempenho do mesmo no desenvolvimento do Plano de Atividades, que se encontra sob sua égide.

Nesse sentido, o programa visa fomentar o interesse pelo magistério, complementar a formação acadêmica
do aluno-monitor, criar condições que viabilizem o exercício dos conteúdos obtidos na disciplina, proporcionar
o desenvolvimento de atividades ligadas à docência, maior interação alunos-monitor-docente, outrossim,
fornecer auxílio ao professor-orientador em suas atividades.

A experiência de monitoria da qual resulta esse trabalho foi desenvolvida no semestre letivo 2013/1, no
campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. O acompanhamento do monitor contemplou os
alunos matriculados na disciplina “Geografia e Filosofia” – GEO0042, cujos discentes eram em sua maioria do
primeiro período dos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia, salvo exceções dos alunos que se
encontravam em defasagem no curso.

A turma foi composta por aproximadamente 61 discentes, composta por alunos de diversas regiões
sergipanas, além daqueles provenientes de outros estados, como a Bahia. Nessa direção, o presente artigo
tem por objetivo analisar a ciência geográfica no âmbito da relação ensino-aprendizagem e relatar as
atividades desenvolvidas pela monitoria da disciplina Geografia e Filosofia no semestre 2013/1, enquanto
contribuição a formação do futuro docente de geografia.

II - A CIÊNCIA GEOGRÁFICA NA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM

Definir o que é Geografia parece ser algo fácil, os alunos da Educação Básica, assim como os recém-ingressos
nos cursos de Graduação Licenciatura/Bacharelado em Geografia, acreditam que o objetivo desta ciência é
somente descrever a terra, consideram-na como uma disciplina decoreba, bastando apenas a memorização
dos conteúdos. Há ainda quem diga, por falta de conhecimento, que tal ciência não tem utilidade para a
sociedade. Mas o que de fato é a Geografia e qual a sua importância para sociedade?

Partindo desses argumentos, algo de sublime importância e que cabe aqui mencionar é que a ciência
Geográfica não se manteve estática no decorrer histórico. Ser caracterizada como estudo da descrição da
terra foi uma das suas principais funções nos primórdios de sua história, todavia hoje seu objeto de estudo
são os processos resultantes da interação sociedade-natureza no espaço.
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Surge assim um importante questionamento, se a Geografia tem o seu objeto de estudo definido, por que
ainda é comum essa confusão sobre o que é a ciência Geográfica?
Essas e outras questões que possam vir a surgir são esclarecidas, a partir do momento em que se realiza um
resgate histórico buscando a compreensão de como essa área do conhecimento surgiu, de que forma ela se
desenvolveu e foi produzida desde a antiguidade até os dias atuais.

Desde os primórdios o homem estabelece diversas relações com o espaço em que vive. Foi através das
interações com o espaço, assim como da curiosidade, que o homem passou a cada vez mais querer conhecer
e entender o ambiente em que habitava, as regiões circunvizinhas e além-mar. Inicialmente os relatos de
viagens, que eram descrições de ambientes longínquos, tinha objetivo semelhante. Moreira (2009) afirma que
as excursões e relatos de viajantes e naturalistas eram a fonte de dados para as Sociedades Geográficas.
Estas foram de fundamental importância para a expansão das fronteiras ultramarinas das potências
econômicas da Europa, pois tinha como objetivo colher informações de regiões do planeta, que ainda não
eram conhecidas pelos europeus, para posteriormente cartografá-las.

Quanto ao caráter científico desses trabalhos, é importante afirmar que a geografia que foi desenvolvida
durante o século XVII, não tinha preocupação alguma no que se refere ao campo teórico - epistemológico,
pelo contrário se constituiu como objetos informativos, que tinha por finalidade a produção de informações
para a elite colonial. (NASCIMENTO; SANTOS, 2010). Apesar de não ter caráter científico, com o passar do
tempo foi percebido que estas informações eram preciosas e poderiam ser utilizadas para outras finalidades.
É com base nesses dados coletados pelos viajantes que posteriormente o objetivo das Sociedades Geográficas
foi ampliado, pois

o grande acervo de conhecimentos que por volta de 1870 se acumula nessas
Sociedades leva-as a despertar o lado comercial e militar de seus
componentes, marcando uma passagem à segunda fase, quando muitas delas
vão se desdobrar em Sociedades de Geografia Comercial, quando não se criam
internamente comissões destinadas a esse fim, inaugurando o período de forte
vínculo com o projeto colonialista dos respectivos Estados nacionais. Um forte
redirecionamento se dá, então, na forma e propósitos das incursões e
pesquisas geográficas que elas estimulam, agora com o intuito de fornecer a
base cartográfica e de conhecimento aos projetos de conquista de territórios
de seus Estados. (MOREIRA, 2009, p. 8).

Percebeu-se que “tais descrições” tinham um valor, seja de caráter econômico ou para dominação. Dessa
forma, foram as Sociedades Geográficas que forneceram subsídios teóricos ao colonialismo e o imperialismo
dos países europeus nas diversas regiões do mundo, já que a Geografia que hoje é considerada por muitos
como “inútil”, foi a ciência oficial do Estado naquela época. Uma vez que o acúmulo das descrições forneceu
bases empíricas para a comparação entre as áreas de forma sistemática. Cabendo o papel de suma
importância para a Geografia, a coleta de dados e a catalogação, de forma cada vez mais ordenada das
expedições científicas do século XVII. (BATISTA, 2013).

É fato que a Geografia enquanto ciência prioriza o espaço em suas discussões, para isso acaba muitas vezes
recorrendo aos mapas. Tal ação resulta, sobretudo, ao passado de ambas, pois como afirmou Batista (2013),
a cartografia foi na mesma direção que a geografia, se desenvolvendo em conformidade com a expansão
comercial, especialmente europeu.

Uma de origem antiga, a geografia dos Estados-maiores, é um conjunto de
representações cartográficas e de conhecimentos variados referentes ao
espaço; esse saber sincrético é claramente percebido como eminentemente
estratégico pelas minorias dirigentes que o utilizam como instrumento de
poder. (LACOSTE, 1997, p. 31).

Dessa forma o supracitado, ratifica que a geografia é uma ciência de saber estratégico, pois possibilita, a
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quem souber usá-la, o conhecimento do espaço através do uso da cartografia, destarte, arquitetar as
melhores táticas e estratégias de ataque, o que resulta em seu caráter como “Ciência de Guerra”.

Nesse sentido, é importante afirmar que foi o aumento das relações capitalistas que resultou em uma
necessidade de expansão colonial, no qual era necessário o uso dos conhecimentos geográficos até então
acumulados. Dessa forma é que diversos países, como a Prússia, a França, a Inglaterra entre outros,
estimularam a criação das Sociedades Geográficas, pois estas patrocinavam as expedições científicas para
além-mar e regiões circunvizinhas, na busca de encontrar recursos exploráveis que permitissem a
continuidade da expansão econômica desses países europeus. (ANDRADE apud FABRINI, 1994). Todavia,
convém esclarecer que:

A utilização da geografia como instrumento de conquista colonial não foi uma
orientação isolada, particular a um país. Em todos os países colonizadores,
houve geógrafos empenhados nessa tarefa, readaptada segundo as condições
e renovada sob novos artifícios cada vez que a marcha da História conhecia
uma inflexão. (SANTOS, 2004, p. 31).

Esse saber estratégico, que é a Geografia, tem ainda utilidade na estruturação do território de um país em
estados, municípios, distritos. Nesse sentido, o planejamento do espaço, feito pelo Estado, ou seus
representantes oficiais, tem como objetivo organizar estrategicamente o espaço econômico, político e social.
Pois é nessa perspectiva que surge outro agente importante para o ordenamento territorial, as grandes
empresas capitalistas, que decidem a localização de seus investimentos - tanto em escala regional, nacional
ou global - na busca incessante de maior lucratividade. (LACOSTE, 1997).

Em períodos de conflitos a função estratégica da geografia fica mais evidente, percebe-se que os países com
maior avanço na área tecnológica conseguem sobressair sobre os demais, não apenas porque tem um aparato
armamentista mais desenvolvido, ademais porque tem conhecimento do território alheio, seja através de
cartas topográficas ou de imagens de satélites. No tocante a essa referência, evidencia-se o quão importante
é a ciência Geográfica para quem sabe utilizá-la, um saber estratégico que garante não só aos
Estados-Maiores a maneira mais adequada de vencer uma guerra, como também a forma de organizar o
espaço, seja através de ações políticas e sociais, ou mesmo econômica como vem fazendo as multinacionais.

No Brasil na década de 1940 ocorreu a criação do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuja
finalidade era dar suporte geográfico e estatístico ao Estado. Na prática, foram realizados os recenseamentos,
criação de postos de coleta de dados em todos em todos os municípios e excursões de geógrafos para áreas
de interesse do governo. Esta instituição foi assim a responsável de fazer neste país a Geografia do Poder,
permitindo desse modo a expansão principalmente do espaço econômico. (ANDRADE, 1985).

A partir das reflexões de Ruy Moreira, Yves Lacoste e outros autores, algumas ideias passam a ser
questionadas, a principal é que a Geografia não pode ser pensada como ciência inútil. Surge assim outra
questão, porque a Geografia Escolar é tão diferente da Geografia Acadêmica?
Por que esse lado estratégico da ciência geográfica não é informado nas escolas?

A outra geografia, a dos professores, que apareceu há menos de um século, se
tornou um discurso ideológico no qual uma das funções inconscientes, é a
de mascarar a importância estratégica dos raciocínios centrados no espaço.
Não somente essa geografia dos professores é extirpada de práticas políticas e
militares como de decisões econômicas (pois os professores não têm nisso
participação), mas ela dissimula, aos olhos da maioria, a eficácia dos
instrumentos de poder que são as análises espaciais. Por causa disso a minoria
no poder tem consciência de sua importância, é a única a utilizá-las em função
dos seus próprios interesses e este monopólio do saber é bem mais eficaz
porque a maioria não dá nenhuma atenção a uma disciplina que lhe parece tão
perfeitamente inútil. (LACOSTE, 1997, p. 31, grifo do autor).
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Destarte, é um equívoco acreditar que a Geografia Escolar é repassada apenas como disciplina decorativa,
devido aos procedimentos metodológicos dos professores. Não obstante, há outros fatores que justificam essa
realidade, o fato da Geografia ser um saber estratégico é um destes, pois esta ciência atua no campo
ideológico imposto pelos órgãos da educação - Estado, em diversos países. Desse modo, o que ocorre é que a
retirada desta disciplina de algumas séries da Educação Básica, tendo como subterfúgio o discurso da
melhoria dos índices de educação.

Nessa perspectiva, Santos (2004) afirma que a geografia teve como objetivo dissimular o papel do Estado e
das classes sociais na organização da sociedade e do espaço, pois esta apesar de tardiamente, nasceu como
ciência oficial e teve muita dificuldade para se desligar do berço dos interesses, que por sua vez acabaram
carregando-a consigo. Foi por esse motivo que o colonialismo era justificado por muitos geógrafos. Segundo
Lacoste (1997), é com o objetivo de mascarar essa utilidade da Geografia, que ocorre a divulgação de que a
esta é uma disciplina enfadonha e simplória, a única que não tem utilidade para a realidade. Assim, fica
evidente por que o governo em diversos países tem retirado a geografia das séries iniciais da educação
básica.

Nesse sentido, a partir de nossa reflexão acerca da utilidade de ensinar geografia, convém afirmar que esta
ciência estuda as transformações resultantes da interação sociedade-natureza no recorte espacial. Esse
conceito é muito amplo e abarca diversas áreas do saber, o que por vez propicia de certa forma o
neglicenciamento desta ciência e até mesmo o mascaramento do seu poder estratégico.

III – A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA: AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FUTURO DOCENTE

Durante o semestre 2013/1 foram desenvolvidas diversas atividades na monitoria, todas orientadas pela
Professora Dr.ª Rosana de Oliveira Santos Batista do departamento de geografia/UFS. Dentre as atividades
desenvolvidas estão as leituras-orientadas, o acompanhamento das aulas na disciplina, as discussões, os
questionamentos durante as aulas, os esclarecimentos dos conteúdos em horário posterior as aulas, a
indicação de textos para alunos desejosos em complementar suas leituras, além da pesquisa de material que
pudesse auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Essas ações acarretaram no cumprimento da carga
horário semanal que o monitor dispõe para o cumprimento das atividades da monitoria.

A primeira atividade realizada pelo monitor foi a abertura da pasta da disciplina em uma das copiadoras que
se localizam nas imediações da Universidade Federal de Sergipe - UFS. Sendo assim, todos os textos que
foram selecionados para os debates nas aulas, eram levados pelo monitor a este local, onde posteriormente
os alunos tinham acesso e tiravam a cópia do material para realizarem a leitura.

Posteriormente, foi criado um e-mail para contato com os alunos e a professora-orientadora. Através desse
meio de comunicação, foi possível enviar em anexo, cópias digitais dos textos da disciplina para os alunos.
Além, de permitir que ocorresse a troca de informações entre os discentes e a professora, pois muitos avisos,
como cronograma das atividades da disciplina eram relembrados/reforçados via correio eletrônico.

Outra atividade importante foi o acompanhamento da turma nas aulas, cuja realização ocorria nas
terças-feiras das 09h0min às 11h00min e nas quintas-feiras das 11h00min às 13h00min. Este seguimento da
turma beneficia ao monitor de diversas formas, dentre elas: participar das discussões no processo de
ensino-aprendizagem, poder interagir com os alunos e mediar a relação professor-aluno em alguns
momentos, quando realizava intervenções.

Nesse contexto, a leitura anterior às aulas é de fundamental importância para que o monitor tenha domínio
do conteúdo que será debatido em sala de aula, mesmo tendo cursado a disciplina com êxito, faz-se
necessário o aprofundamento de novos textos para complementar o conhecimento adquirido. No entanto,
essa prática visa fomentar a segurança do monitor frente as aulas e/ou intervenções dos alunos com maior
prudência.
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Dessa forma, uma das principais contribuições em acompanhar a turma é poder cursar a disciplina
novamente, com método e metodologia diferenciadas, além de novos textos, já que quando aluno, o monitor,
cursou a mesma disciplina ministrada por outro professor. Tal ação possibilita o conhecimento do mesmo
conteúdo a partir de diferentes perspectivas, como também oportunidade para um aprofundamento
teórico-metodológico na área objeto da atividade de monitoria.

Uma das questões principais da disciplina “Geografia e Filosofia” é propiciar ao aluno a compreensão a
respeito da ciência geográfica. Dessa forma, para complementar a leitura e superar a visão de Geografia que
os discentes trazem da Educação Básica, através da realização de uma pesquisa na internet pelo monitor,
mas que posteriormente foi consultada à professora-orientadora, foi solicitado que os educandos assistissem
ao vídeo “O Que é Geografia?
”, no qual grandes nomes da Geografia brasileira, como Milton Santos e Antônio Carlos Robert Moraes,
contribuem para esse debate.

Outro vídeo também foi utilizado pela professora, “Uma vida Examinada, O que é Filosofia?
”, o que permitiu maior compreensão sobre o que é Filosofia, visto que havia um equívoco por parte dos
alunos quanto à utilidade dela, o que acarretava no desprezo com a mesma. Nesse sentido, o uso do vídeo
tem importante contribuição no processo de ensino-aprendizagem, sendo de fundamental importância, pois

a linguagem do cinema é uma produção cultural que pode ser utilizada em sala
de aula a fim de abrir cada vez mais horizontes intelectuais para a análise do
mundo, necessária a formação da criança e do jovem. Para tanto, os
professores precisam conhecer minimamente essa linguagem, que é muito rica
porque integra imagens em movimento: a expressão oral e corporal, a cor, e
tudo temperado pelas trilhas musicais. A linguagem cinematográfica é, com
efeito, a integração de múltiplas linguagens. (PONTUSCHKA; PAGANELLI;
CACETE, 2009, p. 279).

O uso dos vídeos, enquanto recurso/apoio didático teve bastante relevância para a compreensão a respeito da
Filosofia, da Geografia e da forma como ambas se relacionam. Entretanto, como se trata de um recurso, deve
ser utilizado como complemento nesse processo, cabendo ao professor fazer explanação do conteúdo na sala
de aula, o que certamente ocorreu nas aulas, de “Geografia e Filosofia”, em que tais películas foram exibidas.

É importante mencionar como contribuição do monitor na disciplina as discussões planejadas, na semana
anterior à aula na qual os textos seriam debatidos, foi solicitado ao monitor realizar a leitura dos mesmos e
preparar questões para discutir na aula à medida que a professora realizava a exposição das ideias dos
textos. Esse foi sem dúvida, um momento oportuno para que o aluno-monitor colocasse em prática os
conhecimentos adquiridos na disciplina, além de fomentar o debate com questões que possibilitaram a
compreensão do conteúdo pelos alunos da disciplina.

Outro momento de suma importância para o monitor foi o atendimento aos alunos. Para realizar tal atividade
foi disponibilizado, no horário das 13h00min às 17h00min nas terças-feiras e quintas-feiras, dois locais para
orientação dos alunos pelo monitor: o LABERUR – Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos do DGE/UFS e o
LEA – Laboratório de Estudos Agrários, onde aloca o grupo de pesquisa GPECT/Grupo de Pesquisa Estado,
Capital, Trabalho. Nessas ocasiões, foram realizadas algumas exposições dos textos em que os discentes
tinham maior dificuldade, como também esclarecimento de algumas dúvidas e indicação de leituras
complementares. Cabe aqui mencionar, a orientação da professora Drª. Rosana de Oliveira Santos Batista,
neste momento, apesar de não se fazer presente, a mesma sempre orientou o monitor quanto ao
direcionamento desses plantões de dúvidas.

Um dos objetivos do Programa de Monitoria, conforme a RESOLUÇÃO Nº 38/05/CONEP é “complementar a
formação acadêmica do aluno”. Sendo assim, a atividade de monitoria aqui relatada contribuiu para a
efetivação deste objetivo, no momento em que ocorreu a elaboração de um artigo científico sobre o relato de
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experiência da monitoria passada e as contribuições da mesma para o futuro docente.

Nessa perspectiva, outra contribuição à formação docente do monitor foi propiciar a participação como
monitor/ouvinte no “II Encontro Nacional e VII Fórum Estado, Capital, Trabalho”, que no ano de 2013 teve
como tema “A atual geopolítica mundial e a falácia do fim da crise”, e cuja realização coube ao GPECT –
Grupo de Pesquisas Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de (Re)Ordenamento Territorial. Fazer parte de
eventos científicos como esse permite que o graduando-monitor conheça diferentes abordagens da Geografia,
além de conhecer a produção atual do saber geográfico, enquanto subsídio do conhecimento na disciplina
Geografia e Filosofia.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da monitoria é sem dúvida um momento oportuno para o futuro docente, não só por permitir o
contato deste com a sala de aula, mas pelo leque de opções que a mesma fornece. Ser monitor vai além de
assistir aulas e ler textos, é algo que permite ao graduando participante do Programa de Monitoria
compreender os trâmites do processo de ensino-aprendizagem. Ademais, complementar a formação
acadêmica do mesmo, permitindo assim o avanço de simples aluno, para pesquisador e/ou monitor o que
certamente resulta em uma mudança de visão de mundo.

O Programa de Monitoria beneficia ainda, os alunos matriculados na disciplina com monitor, pois este passa a
ser mais uma das opções para sanar as dúvidas dos conteúdos ou até mesmo de questões da vida acadêmica.
Pois, há momentos em que o aluno tem receio de recorrer ao professor, fazendo com que esse se retraia,
visto que não se sente confortável para indagar sobre questões que aparentemente são supérfluas, mas que
por sua vez resulta no comprometimento da compreensão do conteúdo. É dessa forma que a presença do
monitor atenua a distância professor-aluno na relação de ensino-aprendizagem.

A revisão bibliográfica surge nesse contexto como procedimento de fundamental relevância, pois é um dos
maiores aporte para o aluno-monitor, por se tratar de uma monitoria na matéria de ensino Métodos em
Geografia, a contribuição é ainda mais gratificante, pois esta é uma das principais dificuldades enfrentadas
pelos alunos da graduação. Todavia, a disciplina “Geografia e Filosofia” é de fundamental importância para a
compreensão dos pilares da ciência geográfica e das teorias que foram desenvolvidas ao longo da sua
história.

O programa da monitoria tem em seus objetivos estimular o interesse pelo magistério, o que certamente é
observado no aluno que participa deste programa. A necessidade de se qualificar, pesquisar novos
conhecimentos em livros, artigos, revistas, entre outros, as consultas dos alunos para sanar dúvidas e a
participação em debates na sala de aula, estimula o aluno-monitor a se envolver cada vez mais com esse
ambiente de educação e pesquisa, que são os principais objetivos desse programa.

Além disso, o conhecimento que se adquire na experiência de monitoria pode ser usado não só na elaboração
do relatório que exigido do monitor, pois como afirmado anteriormente, a disciplina em que essa experiência
foi realizada, possibilita a compreensão das bases da Geografia, o que viabilizar seu uso no caminhar da vida
acadêmica, em futuros trabalhos, pesquisas, relatórios e seminários, permitindo assim que o monitor revise
suas concepções ao adquirir novos conhecimentos.

V - REFERÊNCIAS

ANDRADE, Manuel Correia de. Tendências Atuais da Geografia Brasileira. GEONORDESTE, Ano II, nº 2,
1985. p. 14-23.

BATISTA. Rosana de Oliveira Santos. Geografia, “Uma Ciência Realmente Útil”. Texto retirado da Tese de
Doutorado intitulada “As afinidades seletivas do pensamento reclusiano: na trilha da confluência das ideias de
Rousseau”. Defendida em 2013.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_programa_de_monitoria_na_formacao_do_futuro_docente_de_geografi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



BRASIl. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996

FABRINI, João Edmilson. A Geografia Construída e a Geografia a Construir. Formação (Online). Presidente
Prudente/SP, Vol. 1, nº 1, 1994.
Disponível em:
< http://
revista.fct.unesp.br
/index.php
/formacao/issue/view/95>.
Acesso em: 07/08/2013

LACOSTE, Yves. A geografia - Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. tradução: Maria
Cecília França; 4ª ed. -- Campinas, SP -- Papirus, 1997. p. 21-41.

MOREIRA, Ruy. O Que é Geografia?
2ª Edição, revista e atualizada; Brasiliense, São Paulo, 2009.

Nascimento, Cláudia Pinheiro; SANTOS, Carlos. Dos primórdios da geografia a construção da geografia
moderna: Construção e Desconstrução dos Conceitos Geográficos. I Seringal de Ideias. Rio Branco, N. 3,
2010. p. 1-16

RESOLUÇÃO Nº38/05/ CONEP.
Disponível em:
<http://
direitoufs.dominiotemporario.com
/doc/Resolucao-Conepe-038-05-Monitoria.pdf
>.
Acesso em: 30/04/2013.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para Ensinar e Aprender
Geografia. 3ª Ed. – São Paulo: Cortez, 2009.

SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 6ª ed. –.
Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. p. 65-75 / 91-97 / 193-199.

[i]VI - NOTAS

[i][i][i] [i]José Danilo Santos Cavalcanti de Araujo é graduando em Geografia Licenciatura pela Universidade
Federal de Sergipe, campus São Cristovão. Desenvolveu atividades de monitoria por dois anos nas disciplinas
“Geografia e Filosofia” e “História do Pensamento Geográfico”. (danilogeoufs@gmail.com
)

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_programa_de_monitoria_na_formacao_do_futuro_docente_de_geografi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Este trabalho foi orientado pela Professora Doutora Rosana de Oliveira Santos Batista, que integra o
Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristovão.

Recebido em: 14/07/2014
Aprovado em: 15/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_programa_de_monitoria_na_formacao_do_futuro_docente_de_geografi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


