
 



AGB EM DEBATE
Informativo da Associação dos Geógrafos Brasileiros 

 

 

EDITORIAL 
 

O AGB em Debate é uma das principais ferramentas de comunicação da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) com as suas Seções Locais, 
com seus associados e suas associadas, com a Geografia brasileira e, 
também, com a sociedade em geral. Através de suas ações este informativo 
se inscreve na comunicação da AGB como veículo de visibilidade das ações 
da entidade, nas suas mais diversas frentes. 
 
As atividades desempenhadas pela AGB são de interesse público e podem 
impactar diretamente na vida da comunidade geográfica e da sociedade em 
geral. É com esse intuito que apresentamos essa nova edição do AGB em 
Debate, que traz textos vinculados ao ensino de Geografia a partir das 
atividades promovidas pelas Seções Locais entorno do IX Fala Professor(a). 
 
A retomada da publicação do AGB em Debate, após um período de hiato, tem 
como finalidade (re)unir a comunidade Geográfica por meio da troca de 
experiências entre as ações das Seções Locais e seus respectivos 
associados e associadas. 
 
No tocante à urgência em discutirmos o ensino de Geografia de maneira 
coletiva, buscamos organização uma edição especial que apresente os 
relatos da realização das atividades Pré-Fala Professor(a), organizadas pelas 
Seções Locais com o objetivo de mobilizar a comunidade geográfica para 
participar do IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala 
Professor(a)! que será realizado em Belo Horizonte - MG, entre os dias 17 e 
21 de julho de 2019. 
 
Também é possível acompanhar a reflexão acerca de alguns temas 
trabalhados no âmbito dos Grupos de Trabalho de Ensino e de Educação de 
Seções Locais da AGB. Ademais, apresentamos dois textos enviados por 
professores que materializam as discussões sobre a conjuntura da educação 
no Brasil e como a Geografia está vinculada a este quadro. 
 
É com estas discussões que o Coletivo de Comunicação da AGB – Diretoria 
Executiva Nacional retoma com muita satisfação o AGB em Debate e publica 
a primeira edição da Gestão 2018-2020. 

Boa leitura! 
 

 
Junho de 2019 

 
Coletivo de Comunicações 

Diretoria Executiva Nacional 
Gestão 2018-2020
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SEMANA DO GEÓGRAFO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DA 
GEOGRAFIA 

 

Seção Local Juiz de Fora 

 

 

A Seção Local Juiz de Fora, entre os dias 21 e 23 

de maio, realizou a “Semana do Geógrafo: 

desafios e perspectivas para o futuro da 

Geografia”. O espaço teve por objetivo 

estabelecer um diálogo com a comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de Juiz de 

Fora- UFJF acerca da formação e das 

perspectivas profissionais da(o) graduanda(o) em 

Geografia. Foi através desta, de modo articulado, 

que se realizou o Pré-Fala Professor(a) 2019. 

Com uma apresentação, abordagem e 

explanação sobre o encontro, a SL buscou 

levantar os princípios, motivações e temática do 

IX Fala Professor(a), que se realizará em Belo 

Horizonte - MG. 

 

 
Cartaz de divulgação da Semana da(o) Geógrafa(o) da  

SL Juiz de Fora 

A estrutura das atividades foi pensada sobre o 

eixo formativo e de atuação da Geografia, 

Bacharelado e Licenciatura. Desse modo, 

realizaram-se quatro atividades durante a semana 

que atendessem aos diálogos e propósitos 

debatidos e almejados pela SL em articulação 

com a política nacional da entidade. A primeira 

atividade, buscando articular a entidade com o 

corpo docente da UFJF se deu em parceria com o 

Núcleo de Pesquisa- Geografia, Espaço e Ação – 

NUGEA. Com o título “Natureza e conflitos sócio-

ambientais em debate: os desafios 

contemporâneos no campo e na cidade” a SL 

intentou na esfera do profissional bacharel, 

apresentar os impasses e contradições da 

questão ambiental presente na 

contemporaneidade. Promoveu-se dessa forma 

uma reflexão sobre como o modo de produção da 

mineração no Brasil, e nos países da periferia 

capitalista, preferidos pelas grandes empresas 

extrativistas, é insustentável ambientalmente, 

com desdobramentos ambientais graves, nos 

aspectos ditos "físicos" e nos sociais. Amplia-se 

assim a visão da(o) Geógrafa(o) sobre como ela 

ou ele, podem atuar e em quais esferas são 

possíveis intervir nesses conflitos. 

 

Visando fomentar a compreensão sobre o 

profissional de Geografia, promoveu-se a 

segunda mesa com o título “Geografia: formação 

e atuação profissional. Neste espaço, procurou-se 

estabelecer um diálogo com alunas(os) em 

graduação, apresentando as possibilidades e 

também dificuldades sobre nossa atuação. Nesse 

eixo de reflexão buscamos trazer as experiências 

e contribuições de docentes da Geografia da 

UFJF, de um licenciado da rede pública e um 

bacharel em exercício, sempre demarcando a 

importância e o papel da(o) Geógrafa(o) para a 

sociedade civil. 

 

No último dia da Semana da(o) Geógrafa(o), duas 

atividades aconteceram em torno da pauta das 
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políticas educacionais e do ensino de Geografia. 

A primeira consistiu em uma reunião entre o GT 

de Educação da AGB-Juiz de Fora e o GT de 

Ensino da AGB-Niterói. A partir de uma 

aproximação entre os dois grupos, estiveram 

presentes os representantes da AGB-Niterói, 

Marcos Couto, professor da Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) e 

Rodrigo Coutinho, professor da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro - Nova Iguaçu 

(UFRRJ). Conjuntamente, construímos um 

diálogo sobre as possibilidades de atuação dos 

distintos grupos de trabalhos. 

 
Reunião entre os Grupos de Trabalho das 

SL Juiz de Fora e Niterói 

Neste momento de caráter organizativo e 

formativo, buscamos socializar experiências e 

formas de atuação diante das determinações 

impostas pelo governo federal, através da nova 

BNCC e Reforma do Ensino Médio. Coube no 

espaço, refletir sobre como e onde tais mudanças 

vão incidir no cotidiano do profissional docente de 

Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, questionamentos sobre como 

localmente podemos atuar, em quais espaços e 

qual o público a AGB-JF teria maior capilaridade 

para dialogar e elucidar tais processos. A partir 

disso, teríamos capacidade de articular 

estratégias de resistências. Estes foram os eixos 

condutores. Já num segundo momento, 

propomos uma mesa para se dialogar e 

compreender as determinantes de tal processo de 

reestruturação do nosso sistema educacional, 

bem como o projeto político por detrás da mesma, 

seus atores, estratégias e dispositivos. Com a 

contribuição dos professores convidados foi 

possível mapear o trajeto que as reformas 

educacionais trilharam até se concretizarem no 

cotidiano da comunidade escolar. 

 

Partindo da necessidade de transformar a 

educação numa mercadoria lucrativa em larga 

escala, controlando e precarizando a prática 

docente, e aos poucos eliminando dos currículos 

escolares, aquilo que não corresponde aos 

interesses do mercado, e que garantiria um 

ensino crítico, plural e emancipador. Nesse 

sentido, a Semana da(o) Geógrafa(o) se afina à 

temática do IX Fala Professor(a), quando 

analisando a prática profissional seja no 

bacharelado ou na licenciatura, considera as 

resistências de geógrafos e geógrafas frente aos 

ataques que nos atingem no ensino básico e 

superior. 
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A POTENCIALIDADE DO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA A AGB: DIVERSIDADE 
DE SUJEITOS E IDEIAS 

 

 

Grupo de Trabalho de Ensino 
Seção Local Presidente Prudente 

 

Neste primeiro semestre de 2019, o GT Ensino se 

viu com a missão criar espaços de debates e 

divulgação do IX Fala Professor(a)!, visto que o 

evento é um dos mais importante na área e cumpre 

a agenda de atividade da AGB Nacional para o ano. 

 

Seguindo a estratégia adotada pela AGB Nacional, 

de realização de Pré-Falas Professor(a)! para 

comunicar a comunidade sobre o evento, nos 

propusemos a realizar o I Pré-Fala, como o tema “A 

prática do(a) docente em tempos de golpe”, 

ocorrido no dia 27 de março de 2019, na 

UNESP/FCT. 

 

Cartaz de divulgação do 1º Pré-Fala Professor(a) 

 

Para este primeiro encontro, foi convidado Prof. 

Ribas Dantas do Nascimento (estudante de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da UNESP/FCT), que foi professor da 

rede pública de ensino em Presidente Prudente, 

atuando em escolas de periferia. Também esteve 

junto conosco a Profa. Dra. Ana Rodrigues Dundes 

(Escola Estadual Fernando Costa), que é 

supervisora do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID). E a Profa. Dra. Silvia 

Aparecida de Souza Fernandes (Faculdade de 

Filosofia e Ciências da UNESP, Marília), com larga 

experiência no tema do ensino de geografia. A 

mesa foi mediada pelo Prof. Dr. Nécio Turra Neto 

(UNESP/FCT e GT Ensino da Seção Local 

Presidente Prudente), coordenador do PIBID local. 

Neste espaço, os debates se voltaram para relatos 

sobre docência, os desafios da atuação do(a) 

professores(a) de geografia e as perspectivas para 

o exercício da docência frente às reformas do 

ensino. 

 

Juntamente com as atividades da IV Jornada 

Universitária em Defesa da Reforma Agrária 

(JURA), o GT propôs a realização do II Pré-Fala 

Professor(a)! “A prática do(a) docente no campo em 

tempos de golpe”. A atividade aconteceu no dia 12 

de abril na Escola Estadual Profa. Liria Yurico 

Sumida, no município de Sandovalina/SP, um 

escola de ensino básico cujo público é composto 

majoritariamente por estudantes oriundos de 

assentamentos da reforma agrária do município. A 

mesa foi mediada pelo Prof. Dr. Carlos Alberto 

Feliciano (UNESP/FCT e GT Agrária da Seção 
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Local Presidente Prudente). Para esta atividade 

convidamos a Profa. Dra. Angela Massumi Katuta 

(UFPR), que trouxe uma fala sobre experiências de 

educação do campo no Brasil e a emergência de se 

debater um modelo de educação que contemple os 

sujeitos do campo. O Prof. Gilmar Vicente Ribeiro 

(Escola Estadual Profa. Liria Yurico Sumida) fez 

uma fala rica em detalhes sobre a realidade 

socioterritorial dos(as) estudantes desta escola e os 

desafios que a escola enfrenta. E, por fim, o Prof. 

Valmir Ulisses Sebastião (MST) compartilhou suas 

experiências de formação na educação do campo 

através dos projetos do MST e os debates que o 

movimento tem travado para propor este projeto de 

educação nas escolas de assentamentos rurais.  

 

2º Pré-Fala Professor(a) realizado em Sandovalina/SP 

 

Por fim, o nosso III Pré-Fala Professor(a)!, com o 

tema “A prática do(a) professor(a) à margem: 

resistências, saberes e poderes”, cumpriu, além do 

papel da chamada para o Fala Professor(a)!, um 

papel fundamental na aproximação da Seção Local 

Presidente Prudente com o curso de geografia da 

UNESP de Ourinhos. Esta atividade aconteceu no 

dia 04 de maio, na cidade de Ourinhos, e foi 

articulada pelos(as) estudantes do vinculados ao 

PIBID e ao Programa de Residência Pedagógica, 

supervisionados pela Profa. Dra. Carla Cristina R. 

G. Sena e o Prof. Dr. Amir El Hakim de Paula. A 

mesa foi composta pelos(as) estudantes Stephanie 

Passaretti, Azure Flores e Heitor Felipe, estudantes 

de graduação que participam destes programas, e 

pela Profa. Resenei Ap. Ribeiro Libório (Escola 

Estadual Esmeralda), com mediação do Ms. José 

Carlos Dantas (Diretoria Executiva Nacional e 

Seção Local Presidente Prudente). Neste espaço, 

priorizamos as percepções dos(as) estudantes do 

PIBID e do Programa Residência Pedagógica sobre 

a atuação do(a) professor(a), que foi compartilhado 

através de diversos relatos sobre as experiências 

individuais e coletivas. 

  

3º Pré-Fala Professor(a) realizado em Ourinhos/SP 

 

Com estas atividades alcançamos parte dos temas 

que serão abordados com mais densidade e 

concretude durante do IX Fala Professor(a)! 

Iniciamos com as discussões sobre os desafios 

para a docência e o cenário para a atuação do(a) 

professor(a) de geografia frente aos ataques ao 

ensino, passamos pelos debates sobre a educação 

do campo, fortalecendo este ponto imprescindível 

para as discussões sobre educação no Brasil e 

finalizamos com uma discussão protagonizada 

pelos(as) estudantes que têm cumprido um papel 

fundamental dentro das Universidades para as 

discussões entorno do ensino de geografia. 

 

Também conseguimos perceber, ao longo dos 

espaços, a diversidade de sujeitos, discussões e 

provocações que ocorreram durante as três 
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atividades Pré-Falas Professor(a)! Todos os 

debates realizados confirmam a importância da 

dimensão do ensino para a formação tanto de 

estudantes quanto de professores(as), sejam na 

escola, na Universidade ou na AGB. 

 

As experiências relatadas e refletidas ao longo das 

atividades demonstram o potencial de práticas 

docentes comprometidas com a transformação 

social a partir da educação. As ações realizadas 

por professores(as) nas escolas, por estudantes 

vinculados ao PIBID e ao Residência Pedagógica, 

no campo e na cidade, mostram nitidamente que 

uma outra forma de educação é possível; uma 

educação que não esteja baseada em princípios 

meritocráticos e mercadológicos, voltada apenas 

para enxergar estudantes enquanto números. 

 

Os ataques que a educação pública brasileira 

enfrenta nos nossos tempos demandam um 

processo de organização capaz de lutar contra as 

ameaças exercidas pelos sujeitos que querem 

privar o povo de um ensino gratuito e de qualidade. 

A AGB, mais do que nunca, pode oferecer recursos 

políticos e teóricos para repensar o ensino desde a 

organização e a atuação da comunidade geográfica 

do Brasil, por defender (como sempre defendeu) os 

direitos de uma educação transformadora que 

busque a autonomia dos sujeitos.

 

 

7 



Edição Especial - IX Professor(a)!  Página 8 

GEOGRAFIA EM MOVIMENTO: 1° PRÉ-FALA PROFESSOR(A) 

 
Seção Local Vitória 

 

A emergência pelo debate e ação por parte dos 

professores frente aos ataques à educação é o que 

nos moveu a realização da atividade que trazemos 

no presente relato. Nossa atividade teve como 

objetivo convidar a comunidade geográfica à 

participação do IX Encontro Nacional de Ensino de 

Geografia - Fala Professor(a). Tivemos também o 

intuito de apresentarmos a AGB (Associação de 

Geógrafos Brasileiros) e convidar os presentes 

para a participação junto a Seção Local. 

 

Ocorrida no dia 09 de maio de 2019 no anfiteatro 

do prédio do Centro de Ciências Humanas e 

Naturais (CCHN) da Universidade Federal do 

Espirito Santo (UFES), a atividade contou com 46 

participantes, entre estudantes da graduação em 

Geografia, professores do Departamento de 

Geografia, Professores do Instituto Federal do 

Espirito Santo (IFES) e Professores da educação 

básica das redes municipal, estadual e privada. 

Para contemplar o nosso objetivo estruturamos o 

evento em três falas. 

  
Cartaz de divulgação do 1º Pré-Fala Professor(a) da 

SL Vitória 

A primeira fala foi conduzida pelo associado da SL-

Vitória e professor do IFES Campus Aracruz, 

Thalismar Matias Gonçalves, que trouxe o debate 

histórico-atual da AGB como entidade. A primeira 

fala foi então intitulada “AGB em pauta – O que é a 

AGB?”. 

 

Para a segunda fala, contamos com a presença do 

membro da SL de Belo Horizonte, anfitriã do IX 

Fala Professor(a), Thell Victor de Andrade 

Rodrigues, que apresentou o “BH Apresenta – IX 

Fala Professor(a): a prática do(a) professor(a) à 

margem”. 

 

 
Momento de debate da atividade 

Na oportunidade também apresentamos a terceira 

mesa, com objetivo específico de fortalecer o 

caminhar da Seção Local, em especial com a 

articulação junto ao IFES do Campus de Nova 

Venécia, onde possui o curso de licenciatura em 

Geografia. Para realizar essa fala intitulada 

“Experiências da Geografia do Norte: o curso de 

Geografia em Nova Venécia”, o professor do 

referido instituto, Jayme Bernardo Neto, contribuiu 

para a articulação.  
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A definição e execução da forma proposta foi 

fundamental para que o nosso objetivo fosse 

alcançado, e ainda nos provocasse a novos 

desafios, e a continuar na caminhada construindo a 

AGB. Após a realização do evento, tivemos 

enquanto Seção Local uma movimentação de 

novos associados e/ou interessados no debate 

junto à SL, que nos permitiu aferir que a realização 

da atividade foi importante para o momento, e em 

especial à construção conjunta do IX Fala 

Professor que se aproxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos assim, que o compartilhar de nossa 

prática poderá servir de inspiração para outras 

Seções Locais da AGB e principalmente para 

eternizar pela escrita, que a prática geográfica está 

viva, ativa e se propõe reativa frente aos ataques 

que vierem contra aquilo que construímos 

arduamente em coletivo. 
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A IMPLANTAÇÃO DA BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL E A DISPUTA PELA 
GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO 

 
 

Grupo de Trabalho de Ensino 

Seção Local Niterói 

 

No contexto das contrarreformas educacionais 

nos últimos anos, materializadas por meio da 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para os níveis de 

ensino da Educação Básica 

e da Reforma do Ensino 

Médio, por meio da Lei Nº 

13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017, que se encontra 

atualmente no processo de 

implementação nas redes de 

ensino subnacionais, 

identificamos uma série de 

ações para a reorientação 

das finalidades formativas 

indissociáveis da retomada 

da agenda neoliberal de cunho ortodoxo. Estas 

impactam a Geografia no cotidiano escolar de 

diferentes modos, inferindo desde a sua 

descontinuidade no Ensino Médio pela não 

garantia desta disciplina enquanto componente 

curricular obrigatório, e da sua ausência no 

âmbito dos Estudos e Práticas, à estruturação da 

relação ensino-aprendizagem sob as premissas 

da Pedagogia das Competências.  

 

Derivadas das intencionalidades formativas do 

empresariado brasileiro, indissociável das 

transformações no/do mundo do trabalho e das 

relações sociais na contemporaneidade, 

consolida-se a atual prescrição curricular de 

modo articulado aos signos da qualidade sob a 

ótica hegemônica, retomando os princípios do 

Relatório Delors e o recrudescimento da Teoria 

do Capital Humano em tempos de desemprego 

estrutural, coadunado ao refino das avaliações 

externas. Ao mesmo tempo em que ocorrem as 

transformações avaliativo-

curriculares, se impetra a 

ofensiva sobre a formação-

atuação docente por meio do 

combate ao pensamento crítico, 

da reengenharia dos 

mecanismos de regulação dos 

profissionais da educação e o 

ataque profundo à sua 

autonomia no cotidiano escolar, 

objetivando em sua essência o 

consentimento dos professores 

às contrarreformas e o 

esfacelamento da resistência – evidente nos dias 

atuais através das medidas de atomização, 

fragmentação, responsabilização e proletarização 

do magistério. 

 

Ressaltamos que os derivados hegemônicos para 

a educação estão no mesmo cerne da 

pulverização dos direitos sociais, conquistados 

através da histórica luta da classe trabalhadora, 

reificados pela reforma trabalhista e em 

tramitação com a atual proposta de reforma da 

previdência. Estas, com a finalidade de 

subjugação total do trabalhador em sua relação 

com o patronato, se encontram no contexto de 

crise estrutural do capital ante a corrosão de suas 

bases de acumulação, que demandam no âmbito 

da recomposição burguesa novos ditames para a 

realização do lucro por meio da formação do 

Cartaz de convite para atividade sobre a BNCC. A 
atividade foi realizada pelas SL Niterói e Juiz de Fora 
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proletariado adaptável e maleável às novas 

condições de trabalho, indissociável da 

reconfiguração dos mecanismos de mediação do 

conflito de classes.     

 

Sob tais premissas, o Grupo de Trabalho de 

Ensino da Seção Local Niterói tem realizado um 

balanço crítico sobre os fenômenos conjunturais e 

sua essência no que tange os impactos da 

ofensiva neoliberal sobre a Geografia Escolar, 

tomando como vértice o exame da BNCC – e sua 

implementação nas diferentes redes de ensino – 

e da Reforma do Ensino Médio, objetivando a 

intervenção da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros nos espaços de debate e formulação 

das políticas educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atividade Pré-Fala Professor(a) em Campos dos Goytacazes – RJ 
 

Isto se realiza pela certeza da relevância da 

Geografia nas escolas para a formação científica, 

cultural e profissional dos estudantes no Brasil, 

creditando à esta ciência a potencialidade tanto 

para a interpretação crítica das relações entre a 

sociedade e a natureza e suas contradições que 

impetram a vida na contemporaneidade, quanto 

para a práxis social tendo como finalidade um 

mundo mais justo, igualitário e sem 

discriminações de qualquer tipo. 
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O TRABALHO DOCENTE COMO ÚLTIMO NÓ DAS CONTRARREFORMAS 

 

Rodrigo Coutinho Andrade 

GT de Ensino - Seção Local Niterói 

 

A materialização das contrarreformas 

educacionais no Brasil avança de modo explícito 

sobre a formação e a atuação docente por meio 

das medidas de accountability educacional, da 

intensificação da polivalência 

desprofissionalizante, da intensificação da 

precariedade material e imaterial, da ofensiva 

conservadora e das medidas de cunho 

pragmático no âmbito formativo. Após a 

consolidação das medidas de avaliação-

regulação sincrônicos aos determinantes externos 

como o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), e da reestruturação da política 

de/do conhecimento com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para a formação do 

trabalhador-cidadão de novo tipo, se intensifica 

na/para a ordem do dia a responsabilização 

docente sobre os descaminhos da quantofrenia. 

O caleidoscópio de ações ocorre de modo 

convergente-simétrico em diversos sentidos. O 

primeiro reside na ampliação da 

responsabilização dos professores para a 

solidificação das premissas da qualidade 

educacional sob a ótica do capital, tangenciado 

principalmente pelo Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) no que tange ao 

desempenho dos estudantes nas avaliações 

externas e no fluxo escolar. Além de cada vez 

mais aprofundar o discurso acerca da 

inadequação da formação, direcionando-a 

progressivamente para a prática sob os 

pressupostos do saber fazer, impõe nos sistemas 

de ensino subnacionais a lógica ideológica da 

meritocracia e da competição administrada, como 

o caso do estado do Rio de Janeiro após a 

implementação da Gestão Integrada da Escola 

(GIDE), ou na proposição do Método de Stallings 

pelo Banco Mundial para a aferição do Professor 

Excelente.  

A segunda face da ofensiva não se dissocia das 

novas morfologias do mundo do trabalho através 

da progressiva-intencional desprofissionalização 

dos professores ante o ataque à sua autonomia, o 

impulso à sua atuação de modo fragmentado, a 

reificação da polivalência em tempos de 

liofilização da escola, e o processo de tutorização, 

também ser categorizado como proletarização. 

Isto ocorre pela ampliação das funções docentes 

para além da relação ensino-aprendizagem, como 

o cumprimento dos serviços burocráticos, 

dialeticamente à liquefação do papel intelectual 

por meio da implementação dos modelos 

formativos oriundos do setor privado como o caso 

do apostilamento, ou dos “pacotes” educativos 

das diferentes fundações. Acrescemos a isto as 

novas formas de contratação que refletem a 

intensificação da precariedade do trabalho nos 

dias atuais, que pode ser constatado em 

diferentes sistemas de ensino – público e privado 

– como o caso do voluntariado em Rio Grande do 

Sul, a uberização em Ribeirão Preto (SP), ou a 

licitação de “menor preço global” na cidade de 

Angelina (SC).  

Por fim, destacamos a ascensão conjuntural do 

neoconservadorismo e suas prerrogativas para a 

criminalização docente, tendo como protagonista 
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no país o Movimento Escola Sem Partido. Este, 

que se embebe de modo tortuoso das teses 

liberais sobre a escola e sua finalidade, vem 

incitando os estudantes a denunciarem os 

professores que “desvirtuam” as aulas para temas 

considerados parciais-ideológicos, com foco literal 

sobre as Ciências Humanas.  

A conjugação de tais ações, com a finalidade 

estratégica calcada na pulverização do papel 

intelectual do professor, assim como o 

esfacelamento da reação política às 

contrarreformas, tem provocado danos 

significativos para a reprodução social e 

(i)material dos docentes. Esta assertiva tem como 

base o número de afastamentos registrados nos 

diferentes estados e municípios, assim como a 

ampliação das doenças psicossomáticas, 

refletindo de modo explícito a rotina excessiva-

fatigante no magistério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com este alarmante cenário, não se 

observa no horizonte medidas para a valorização 

do trabalho docente, mas o incremento 

neotecnicista no campo da formação, cada vez 

mais aligeirado e suprimindo a pesquisa e a 

extensão, inexorável da reengenharia das 

políticas públicas para a educação sob as teses 

da Nova Gestão Pública, que reside em sua 

essência na otimização dos custos e na 

ampliação do controle social, objetivando a 

formação dos estudantes nos limites da 

Pedagogia das Competências para a adaptação 

maleável às mutações do trabalho na 

contemporaneidade, assim como para o exercício 

da cidadania de novo tipo. 

E, para tal, findar com a reflexão crítica dos 

professores é o último passo da ofensiva do 

capital sobre a educação!  
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POR UM ENSINO TRANS DA GEOGRAFIA 

 

Anderson Bertholi 

Seção Local Florianópolis 

 

 

As deficiências encontradas nas salas de aula do 

ensino superior, especificamente relacionadas ao 

ensino de Geografia e suas especialidades, cujo 

escopo da análise tem sido objeto de intenso 

debate epistêmico, muito se deve à prevalência 

de um status quo atrelado a uma 

compartimentação exagerada de saberes, 

resultado da falta de um estatuto filosófico que 

traduza as espaciologias a partir de um 

ordenamento de ideias sobre o espaço e suas 

múltiplas manifestações.  

 

Não obstante, essa tendência à fragmentação 

tem sido uma alternativa encontrada pela ciência 

em geral e a Geografia em especial, para garantir 

lugar em meio ao caos da competitividade 

acadêmica.  

 

Repensar o Ensino Acadêmico da Geografia a 

partir de um novo olhar sobre o conhecimento, 

que transcenda aos objetivos imediatos das 

especialidades e alcance a dimensão da pesquisa 

através do estabelecimento de Links, como redes 

e nós da construção de saberes espacializados, 

visando, por extensão, às relações entre a 

totalidade e as peculiaridades dessa dinâmica. 

 

Nesse sentido, recorrer ao pensamento complexo 

significa apoiar-se num método que prima pelo 

linkamento – complexus, do que é tecido em 

conjunto. Doravante, assume-se aqui o 

entendimento de que o prefixo de origem grega 

trans – aquilo que vai além - é o grande gatilho de 

uma revolução em curso.  

 

Essa revolução tem, nas salas de aula das 

universidades públicas, gratuitas e de qualidade, 

seu espaço sui generis, podendo ser 

consideradas o lugar apropriado para uma 

decodificação imprescindível e o alcance de uma 

nova consciência epistemológica, em que o 

conhecimento transcenda o objeto e atinja os 

sujeitos, fundando assim um movimento coletivo, 

acionado pelos problemas do mundo, bem como 

a sua contemplação, que não pretende-se vazia, 

estigmatizada, estereotipada ou fetichizada, dada 

a potência transformadora que lhe é atribuída.   

 

A noção de totalidade de Humboldt e Ritter parte 

de um princípio holístico, ou seja, pensar ou 

considerar a realidade segundo a qual nada pode 

ser explicado pela mera ordenação ou disposição 

das partes, mas antes pelas relações que elas 

mantém entre si e com o próprio todo. Segundo 

Moreira (2006), para Humboldt a superfície 

terrestre seria a globalidade do planeta, partindo 

de diversas interações orgânicas e inorgânicas e, 

para Ritter, parte das individualidades, de um ser 

único.  

 

Sendo assim a Geografia como ciência e ensino 

acadêmico têm um caminho promissor à frente, 

um desafio para a sua inteligibilidade e projeção, 

à luz de uma construção coletiva pela 

transdisciplinaridade que une ao invés de 

compartimentar, funde ao invés de separar, 
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coletiviza ao invés de individualizar, traduz o 

espaço pela comunidade e pela concorrência, e 

assim cumpre com seu papel nessa dinâmica do 

pensamento contemporâneo, não distante do 

clássico, moderno ou pós-moderno, mas uma 

amálgama que são todos esses contextos, mas 

também é o novo. 

 

Nossa proposição é instigar o debate sobre a 

significância dos saberes geográficos, bem como 

dos seus métodos de ensino-pequisa-ensino. 

Doravante, sua potencialidade enquanto 

conhecimento das Ciências Humanas não pode 

se limitar à uma fragmentação superficializante, 

apenas para  garantir o status quo de uma 

pequena porção de sujeitos. 

 

O comprometimento com os problemas do mundo 

demanda uma análise que leve em consideração 

um estatuto filosófico (racional) e também 

histórico (realista), das dimensões que se 

combinam e se articulam com as inúmeras outras 

interpretações do mundo e que têm no espaço o 

linkamento que é transdisciplinar, transversal e 

complexo, uma vez que impõe a necessidade de 

se pensar em conjunto as dimensões das 

peculiaridades e da totalidade dos grupos 

humanos e seus lugares. 

 

O desafio/objetivo inicial é fazer a transposição de 

uma leitura de mundo e seu contexto histórico, 

adaptando-a, encaixando-a n’outra realidade. 

Realidade que se coloca mais exigente pelo fato 

das considerações acessórias à ela 

incrementadas, para então transcender à 

complexidade espacial. 
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