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1. INTRODUÇÃO

A disciplina de Geografia é alvo de muitas discussões, principalmente no que diz
respeito a sua questão epistemológica e pedagógica. O contexto em que surgiram as
correntes filosóficas que influenciaram a Geografia e como o conhecimento se dá nas
concepções crítica e tradicional é de extrema importância para entender como esta ciência se
configura hoje. A ciência geográfica, no âmbito escolar, é encarada muitas vezes de forma
inútil, algo que pode ser descartado do currículo para a formação de educandos, sendo assim,
algo sem importância e de pouco fundamento (LACOSTE, 1988).
Estas questões nortearam a pesquisa, que tem por objetivos investigar a influência do
pensamento freireano no ensino de Geografia, apontando seu reflexo em teorias sobre a
prática pedagógica desta disciplina. Paulo Freire em sua obra trabalhou com um ensino
voltado para o sujeito educando, onde haja significado nos conteúdos propostos e que o
educador contribua mediando e gerindo o processo de construção do conhecimento.
Para alcançar o objetivo, propomos para este artigo, evidenciar a diferença entre a
Geografia Tradicional e a Geografia Crítica, intercalando os dados obtidos através da leitura e
análise das obras do educador Paulo Freire, referentes à discussão sobre Educação Bancária
e Educação Problematizadora.
A idéia central é traçar um viés apontando em ambas as correntes analisadas onde
está permeado o ensino crítico, qual a sua importância para a formação de sujeitos e qual o
papel pedagógico do educador.
Esta pesquisa tem como principal metodologia a investigação bibliográfica, e se
embasa em autores como Antônio Carlos Robert Moraes, Milton Santos, e Jose William
Vesentini, com o fito de obter um arcabouço teórico sobre a Geografia Crítica, juntamente
com obras de Paulo Freire e autores que tenham o enfoque o seu pensamento, principalmente
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sobre o ensino crítico. Esta pesquisa está em andamento e faz parte dos estudos para a
Monografia, portanto, os resultados obtidos até o momento são parciais e introdutórios.
Este texto encontra-se organizado em quatro etapas fundamentais: na primeira, nos
concentramos em fazer uma breve contextualização do que é a Geografia Tradicional e a
Geografia Crítica, esboçando suas diferenças e analisando como se dá o processo de
ensino-aprendizagem. Na segunda, a discussão se detém entre a Educação Bancária e a
Educação Problematizadora de matriz freireana. Na terceira, procuramos traçar as
aproximações da Geografia Crítica e da Educação Problematizadora, abarcando a
importância da formação dos sujeitos e o papel do professor-educador nestes modelos de
educação. Por fim, na quarta etapa encontram-se as considerações finais deste texto.

2. GEOGRAFIA TRADICIONAL X GEOGRAFIA CRÍTICA

A ciência geográfica por muitos anos teve apenas o acesso da elite, aos poderosos.
Considerada um saber estratégico, voltado para a organização do espaço, seus segredos
eram guardados apenas por aqueles que detinham o poder. Yves Lacoste em A Geografia:
isto serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra (1988), nos explicita a verdadeira função
ideológica da Geografia. De um lado a Geografia dos Estados-Maiores, utilizado pela minoria
no poder como instrumento estratégico para dominação e organização territorial; e de outro
lado, a Geografia dos Professores, que é a Geografia que foi difundida nas escolas e
universidades, capaz de mascarar o significado poderoso da Geografia, tornando-a apenas
um saber inútil e simplório.
Desde que ganhou seu status acadêmico e deixou de ser um saber
produzido e manejado por estrategistas, oficiais ou a serviço do Estado,
da história dos homens, porque é isto o que a geografia faz, isto é,
desde que passou a ser objeto de especialista e especialidade das
universidades, a geografia passou a ter um ar de neutralidade.
(MOREIRA, 1985 p. 39-40)

Na Geografia Tradicional, ou chamada por Yves Lacoste de Geografia dos
Professores, teremos uma disciplina que está sendo desenvolvida na sala de aula de maneira
maçante, onde não há o que aprender, apenas o que memorizar. Em meio a cobranças de um
mercado que não procura sujeitos “pensantes”, críticos, apenas mão-de-obra qualificada, que
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seja capaz de desenvolver apenas seu trabalho e não opine. A competição do capitalismo faz
com que estas cobranças se tornem mais presentes, e cada vez mais o ensino técnico voltado
apenas para uma área é mais freqüente.
A Geografia em meio a isto fica por diversas vezes como uma disciplina que pode ser
descartada do currículo. Segue como no seu passado expulsando as discussões políticas que
devem estar presentes, já que não é preciso ensinar a pensar, para “passar de ano” é
necessário decorar algumas formas de relevo, nomes de rios e onde se localizam alguns
países. A Geografia Tradicional ignora a importância da ciência geográfica com seu caráter de
raciocínio frente a problemas de organização e estratégia.
A Geografia Tradicional inibe a efetiva construção do conhecimento, e em meio a
tantas novas tecnologias que estão surgindo faz com que o papel do professor que se utiliza
desta vertente tradicional seja cada vez mais desnecessário. A televisão hoje demonstra de
uma maneira bem mais clara e objetiva a descrição do mundo, com reportagens sobre
qualquer ponto da superfície terrestre.
Em meio a todas essas críticas a Geografia Tradicional, surge em meados da década
de 70 do século XX, a Geografia Crítica que pode também ser chamada de Geografia
Marxista, pois o texto de Karl Marx “Zur Kritik der Politschen Ökonomie” (Crítica da
Economia Política) de 1859 foi o grande incentivador para a crítica do pensamento
geográfico. A grande crítica desta corrente era para com os métodos utilizados da Geografia
Tradicional e da Geografia Pragmática, esta voltada para o estudo de dados quantitativos e
aquela para os dados descritivos e empíricos, do profissional geógrafo observador.
A postura crítica radical dos autores e sujeitos engajados neste movimento de ruptura,
era para que a análise geográfica tivesse significado, servisse como um instrumento de
libertação do homem. Surgiram muitos estudiosos do pensamento geográfico, principalmente
de sua epistemologia.
O que se espera de um sujeito ancorado na concepção crítica da Geografia é que sua
atuação seja voltada para a perspectiva de engajamento social, com uma atuação crítica na
realidade que está inserido. Da Geografia Crítica espera-se ainda que ela seja uma disciplina
mais generosa, onde represente o espaço de maneira mais justa a partir da necessidade e da
função de interesses dos homens. Uma geografia que não valorize os métodos mnemônicos,
mas sim, as causas do espaço ser o que e como está sendo.
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A Geografia Crítica é/era uma utopia que queríamos alcançar: um
ensino renovado, que fizesse o aluno pensar (= diferente do status
quo), que politizasse as temáticas, enfim, que fizesse da Geografia
uma disciplina atraente e de maior caráter reflexivo (KAERCHER,
2007)
O papel do educador é visar então que os raciocínios geográficos possam contribuir
para a compreensão do mundo e da sociedade, como ela se organiza, qual a sua função.
Compreensão esta que deve ser trabalhada em sala de aula a partir do incentivo ao debate e
às reflexões, atribuindo sempre uma visão crítica. Onde o sentido estratégico não seja negado
pelas ideologias dominantes, mas que esteja ao alcance de todos para que compreendam a
importância desta disciplina.

3. EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA E EDUCAÇÃO BANCÁRIA DE PAULO
FREIRE

Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que contribuiu para a difusão de um
ensino mais crítico e humanitário. Diferenciando o modelo de ensino tradicional, por ele
chamado de Educação Bancária, ele aposta em uma educação libertadora, a Educação
Problematizadora. Este tipo de modelo educacional visa possibilitar a libertação dos sujeitos
da opressão, que são as amarras da sociedade capitalista.
Em contraponto com a Educação Problematizadora, há a Educação Bancária, onde o
sujeito do processo é apenas o educador. Como centralidade, ele encararia seus educandos
como objetos, vasilhas vazias a serem preenchidas com conteúdos, estes, sem significado e
distantes de suas realidades. Submissos neste processo de educação, os educandos seriam
considerados sujeitos acabados, conclusos, negando a vocação ontológica do homem de
estar sempre aprendendo. A Educação Bancária inibe o poder de criar, e está ligada a um
processo de ensino acrítico.
Na Educação Bancária, os educandos se iludem acreditando que participam do
processo ensino-aprendizagem, mas na verdade, estão apenas se adaptando aos conteúdos
programáticos. Conteúdos estes, que não levam em conta os conhecimentos prévios dos
educandos e nem mesmo a realidade em que estão inseridos. Há neste modelo de educação
tradicional a invasão cultural, que é “a penetração que fazem os invasores no contexto cultural
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dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao
inibirem sua expansão” (FREIRE, 1987 p. 87).
A Educação Problematizadora, diferentemente da Educação Bancária, é um ato
dialético, onde o educador estabelece uma relação horizontal com os educandos, ou seja,
nesta relação não haverá melhor ou pior, todos estarão no processo como iguais, aprendendo
em comunhão. O educador estará lá para mediatizar este processo, incentivando a
criatividade e curiosidade dos educandos. Conforme afirma Paulo Freire:
A educação problematizadora está fundamentada sobre a criatividade
e estimula uma ação e uma reflexão verdadeiras sobre a realidade,
respondendo assim à vocação dos homens que não são seres
autênticos senão quando se comprometem na procura e na
transformação criadoras. Em resumo: a teoria e a prática bancária,
enquanto forças de imobilização e de fixação, não reconhecem os
homens como seres históricos; a teoria e a prática críticas tornam
como ponto de partida a historicidade do homem. (FREIRE, 1979. p.
42)

Na Educação Problematizadora o educador tem que estar engajado com a
construção de conhecimento a partir das reflexões da realidade, por isto há a valorização da
cultura e dos conhecimentos prévios que os educandos possuem. A Educação
Problematizadora é esperançosa, e radica na condição de que o homem é sujeito histórico,
que busca seu espaço, busca fazer sua própria história. Não há como na Educação Bancária
a preocupação com a manutenção do status quo, mas sim, com a inserção crítica dos sujeitos
na realidade.
O educando participa efetivamente do processo de ensino-aprendizagem,
problematizando os conteúdos a partir da reflexão e do diálogo ativo entre todos na classe.
Trabalhando com os outros como iguais, percebendo que sempre é capaz de aprender mais,
sendo humilde, capacidade do ser humano que levam ao diálogo, e assim a construção de
conhecimento. Problematizar é, portanto “exercer uma análise crítica sobre a realidade do
problema” (FREIRE, 1987. p. 97)

4. APROXIMAÇÕES ENTRE A GEOGRAFIA CRÍTICA E A EDUCAÇÃO
PROBLEMATIZADORA
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O que percebemos após fazer esta breve análise de ambas as vertentes, Geografia
Crítica e a Educação Problematizadora, é que as duas tem um papel político muito grande em
seu contexto. Paulo Freire quando exilado do Brasil, teve uma aproximação com os textos de
Karl Marx, pensador que exerceu influência e contribuiu para a fundamentação da Geografia
Crítica.
Em Marx, Paulo Freire buscou respostas para os problemas de cunho sociais.
Percebendo a presença da relação de oprimido-opressores na sociedade brasileira e mundial.
A influência marxista, portanto, está presente em ambas as vertentes de estudo, onde
podemos perceber a sua aproximação.
Desta influência, surgiram pressupostos pedagógicos, que seriam principalmente uma
educação a serviço das classes populares, sem a distinção de classe social, raça, credo, sexo,
etc. Uma educação voltada para todas as pessoas e que não oprimisse, não alienasse estes
sujeitos. Que eles compreendessem o contexto, sua realidade e de seu país. Sendo cada vez
mais capazes de intervir na mesma através da conscientização obtida por esta educação. Ou
seja, acreditando que é somente a partir de uma educação voltada para a construção de
sujeitos críticos que leva a uma maior participação crítica das massas por uma organização
crescente, constituindo assim uma sociedade mais democrática e humana.
A Geografia Tradicional e a Educação Bancária, com seus métodos mnemônicos e na
forma de antidiálogo, privam os seus educandos de desenvolverem seu senso crítico, o que é
de suma importância para a Geografia Crítica e a Educação Problematizadora, que são
baseadas em métodos que permitem a tomada de consciência e de criticidade dos
educandos.
O professor-educador em ambas as vertentes analisadas é um inventor de
possibilidades. Deve sempre estar atento as novidades, ter criatividade para levar estas
informações e estar aberto a novas indagações para que a sala de aula se torne um ambiente
em constante construção de conhecimento. Para que isto aconteça, o educador tem que
acreditar na mudança possível, acreditar no papel político que a educação pode desempenhar
se feita com qualidade e voltada para os educando, não para a manipulação do status quo.
Enfim, o educador não pode descuidar da sua relação com os educandos.
Estabelecendo-se sempre na confiança, na humildade e sendo coerente. Pois “a prática
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educativa em que inexiste a relação coerente entre o que a educadora diz e o que ela faz é,
enquanto prática educativa, um desastre” (FREIRE, 1997 p. 51).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo voltado para questões que abarquem o ensino crítico é de suma importância
tanto para o campo da educação como para a Geografia. O que se percebe é um vasto
estudo das questões epistemológicas sobre o pensamento geográfico e quando se trata do
campo pedagógico há poucos escritos sobre Geografia.
Podemos perceber com estes resultados preliminares da pesquisa de conclusão de
curso, que a Geografia Crítica e a Educação Problematizadora têm uma grande afinidade
epistemológica e pedagógica. Ambas foram influenciadas pelo pensamento do filósofo Karl
Marx e apresentam em seu íntimo a preocupação com o sujeito ativo, de modo que a
educação sirva para sua organização enquanto classe e lute para a libertação.
O papel do educador e a forma como o processo se desencadeia também se
assemelham em ambas as vertentes. Podemos dizer que ambas podem caminhar em
comunhão, onde um educador de Geografia apenas se engaja em um ensino crítico quando
baseado em métodos construtivistas e ancorados no pensamento de Paulo Freire.
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