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A GEOGRAFIA E 0 PROCESSO DE
ALFABETIZA9AO
Raul Borges Guimaraes 1
RESUMO: 0 grande desafio que se coloca nesse texto e o da contribuigao' da Geografia para o
fortalecimento da produgao da leitura e da escrita por parte das criangas. Que temas ganham relevancia para
que estes alunos ampliem seu repert6rio? Quais propostas de trabalho com conteudos de Geografia podem
possibilitar a construgao de oportunidades para falar, pensar e agir? Na busca de respostas a estas indagagoes,
foi possfvel estabelecer relagoes entre metodologias de ensino da leitura e da escrita, concepgoes de mundo e
conceitos basicos da Geografia contemporanea, tais como: ambientes, tecnologia, trabalho e cidadania.
Palavras-Chave: Ensino de Geografia; Metodologia de Ensino; Alfabetizagao; Ensino
Fundamental.

Proponho-me
a
pensar
nas
perspectivas do ensino de Geografia nas senes
iniciais do primeiro grau. Ainda que nao tenha a
pretensao de estabelecer todos os aspectos do
caminhar do educador e do educando em suas
particularidades do cotidiano da sala de aula, na qual
somente estes sujeitos concretos e que podem
fundar a agao pedag6gica, quero enfrentar a visao
da Geografia que hegemonicamente ali se ensina.

E de conhecimento de todos que os
conteudos trabalhados em Geografia, dilufdos na
disciplina "estudos sociais", sao abstratamente
separados e desconexos do desafio de se
compreender e questionar as mudangas polfticas e
sociais que marcam este final de seculo XX.
0 que importa notar e que as
respostas mais comuns captam a escola de modo
abstrato, isto e, tomam-na como algo ja constitufdo,
existente em si e por si; em outras palavras,
"acreditam atingir o concreto quando na verdade dao
conta das caracterfsticas empfricas, vale dizer,
permanecem no nfvel da pseudo-concreticidade".
(Saviani, 1986, p. 72)
Neste nfvel, o da manifestagao
empmca,
torna-se
evidente
a ongem
do
distanciamento da escola e do ensino de Geografia
da realidade do aluno. Afinal, a escola acaba se
sujeitando as mesmas regras caracterfsticas da
atividade humana no capitalismo: a reificagao do
processo de trabalho e de apropriagao privada desta
riqueza produzida socialmente, transformando
relagoes sociais em relagoes entre coisas,
mercantilizando
as
necessidades
humanas.
(Braverman, 1977)
Assim, reproduz-se no ensino de
Geografia nas series iniciais, o mesmo que se
verifica no mundo das primeiras letras. A
preocupagao central de grande parte dos
1

educadores tem-se voltado em termos da percepgao
da crianga no ato da leitura, quer seja num
movimento de ir das partes para o todo ou da
identificagao de unidades globais significativas para
as partes, em que a analise destas e uma tarefa
posterior. Tais posturas tem redundado em metodos
de ensino que privilegiam ora a mecanica da leitura
(na busca da correspondencia entre o som e a gratia
ou da associagao entre fonemas e suas
corn3spondentes representag6es graficas), ora o
processo
de
atribuigao
a
leitura
tarefa
fundamentalmente visual e de analise de
conjunto.(Ferreiro: 1985)

e

Na Geografia nao diferente. Verificase a enfase curricular no estabelecimento de
correspondencia entre conteudos recorrentes (a
famflia, a escola, o bairro, o municipio, o relevo, a
vegetagao, o pafs) e a constituigao de urn todo
fragmentario a partir da jungao progressiva destes
elementos isolados, cuja concepgao mecanica de
mundo impede de alavancar as capacidades
cognoscitivas das criangas para transformarem estes
conteudos em ferramentas de leitura da realidade, no
sentido mais amplo de significados.
0 que me parece relevante, neste
momento, e ressaltar que nenhuma destas
perspectivas apontam para 0 nucleo fundamental da
questao posta e que lhe confere papel primordial no
processo de ensino-aprendizagem: a capacidade de
refletir, analisar e criticar a realidade. Por essa razao,
torna-se fundamental, atentarmos aqui para os
pressupostos metodol6gicos, assim como as
concepg6es - implfcitas ou explfcitas - sobre o
processo de aprendizagem do especffico da
Geografia e do Iugar que, ao meu ver, este
aprendizado deva ocupar no processo de
alfabetizagao.
Como infelizmente o abandono escolar
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e o da contribuigao da Geografia para o
fortalecimento da produgao da leitura e da escrita por
parte de criangas que, nao raras vezes, permanecem
curto perfodo na escola. Que temas ganham
relevancia para que estes alunos tomem contato,
municiando-se para a compreensao dos significados
de suas experiencias e as que viverao num futuro
proximo?
A experiencia na elaboragao da
Colegao "Aprendendo a Construir Geografia"
(Poloni:1994) demonstrou que o temario eo trabalho
com a Geografia pode se constituir num campo
praxeologico tertii a problematizagao do processo
ensino-aprendizagem, trazendo para a sala de aula o
estudo dos projetos politicos dos sujeitos que
materializam seus desejos e necessidades na forma
de espago geogratico.
Entendo com Severino que "a
Educagao nao constitui urn campo epistemologico
especffico, o que nao e nenhum desdouro, uma vez
que por sua propria natureza, e antes urn campo
praxeologico; a educagao e fundamentalmente uma
pratica de intervengao na realidade social, e urn
processo social complexo que nao pode ser
apreendido e explicitado mediante categorias de urn
unico campo epistemologico". (Severino:1990)
Nesse sentido, o entendimento, a
reflexao e a pesquisa como parte do trabalho
educacional so pode se dar num esforgo apoiado na
pratica coletiva dos educadores em sala de aula,
numa instituigao que se insere de uma fqrma
especffica na realidade social que a rodeia. E no
processo de ensino-aprendizagem e na construgao
destes conhecimentos, portanto, que busquei
fundamentar
esta
pratica
pedagogica
de
alfabetizagao
engajada
no
processo
de
transformagoes sociais em diregao a uma sociedade
mais justa. Pressupostos estes constitufdos na troca
de experiencias com professores de todo o pafs, seja
nos foruns de discussao da Associagao dos
Geografos Brasileiros ou de cursos de extensao e
assessorias oferecidas enquanto professor da
Faculdade de Ci€mcias e Tecnologia da UNESP de
Presidente Prudente, que culminou na elaboragao da
colegao de livros didaticos para series iniciais "Aprendendo a Construir Geografia" (1994) - em
conjunto com os colegas Wagner e Delacir.
Ali, eu e meus colegas, nos opomos a
divisao entre o trabalho do professor de urn lado,
como possuidor unicamente de urn conteudo
especffico e de uma habilidade de se relacionar com
os alunos; e de outro lado, o trabalho do pedagogo e
dos tecnicos (psicologo, orientador, sociologo,
linguista) que elaboram, distante da sala de aula, as
grandes opgoes curriculares e, por vezes, ate o
programa a ser desenvolvido pelo professor. 0 livro
didatico constituiu-se num valioso material de apoio
(mas nao 0 unico) e como fonte de produgao de
leitura e escrita dos alunos.
A participagao neste processo de
construgao foi possfvel a partir da cobranga a
consciencia de conhecimentos que os sujeitos
possuem; porem,
sem serem, muitas vezes,
conscientes de que possuem. lsto significou ter
assumido
a
postura
de
flexibilidade
de
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comportamento diante do novo, disponibilidade para
refletir sobre o seu proprio pensamento (comparar,
observar, classificar, interpretar, criticar, imaginar,
sonhar) e valorizagao da duvida.
Acredito que o trabalho pedagogico
que foi capaz de sustentar estas ideias e aquele
centrado na construgao de conceitos. 0 livro didatico
pode se constituir, apenas isso, num roteiro de
estudos com esta perspectiva.
Tendo em vista o exposto acima,
apresentarei brevemente como nos, autores,
pudemos conceber e desenvolver a proposta
tematica desta Colegao com base na construgao dos
conceitos de transformayao, ambiente, tecnologia,
trabalho e cidadania nas series fundamentais.
Para estes alunos, o conteudo inicial
do ensino de Geografia relaciona-se com o
reconhecimento e tomada de consciencia de que
vivemos num planeta dinamico. Sendo assim,
pretendemos que o aluno desenvolva nogoes para
compreender que o Iugar em que vive sofre
transformagoes por estar inserido no planeta Terra,
no espago brasileiro e mundial. Ao relacionar as
experiencias do aluno com a ideia de que todas as
coisas ao seu redor podem se modificar, abre-se urn
leque de questoes que aponta para a necessidade
de construgao de novos conceitos.
Dentre estes, a construgao do conceito
de ambiente visa permitir aos alunos analisar
criticamente os processes utilizados pela sociedade
na apropriagao da natureza. 0 estudo do ambiente
permite a apreensao dos processes naturais, a interrelagao de seus elementos e sua dinamica. Permite
tambem perceber a sua diversidade.
Na discussao e construgao do conceito
de tecnologia, procuramos ressaltar a importancia
que a educagao e a produgao de ciencia e tecnologia
possuem na sociedade contemporanea. Dada a
expressao que tal fenomeno alcanga, articulamos a
este o conceito de trabalho. Procuramos permitir ao
aluno 0 entendimento de que 0 trabalho e
responsavel por todas estas transformagoes e que
este gera valor e ideias. A tecnologia passa a se
constituir na realizagao hist6rica do trabalho,
ganhando urn Iugar estrategico nas relagoes
internacionais, alterando as relagoes de trabalho e
entre os pafses que estao no sistema mundial.
A cidadania foi , por sua vez,
considerada urn conceito central, pois vivemos num
pafs com as caracterfsticas sociais como o nosso,
em que a justiga social ainda esta Ionge de ser
alcangada pela maioria da populagao. Assim,
optamos por mostrar a organizagao da vida em
sociedade, nas suas mais diversas manifestagoes,
numa tentativa de ilustrar que e possfvel mudar
quando ha a associagao de interesses, movimentos
sociais organizados e disposigao para lutar pelos
seus direitos.
Ao estruturar o ensino mediante a
construgao destes conceitos, caminhamos na
diregao de urn estudo de Geografia que contribua
para o desenvolvimento de urn pensar sobre · o
espago geografico como urn espago social,
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mais ample de constru9ao da leitura de mundo,
resgatando seu sentido, ganhando significados,
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Assim, nossa proposta centrada na
·construyao destes conceitos visa introduzir o aluno
no que e especffico a Geografia, considerando a
capacidade de observayao e formas de interpretar o
mundo, levando o aluno a interagir socialmente,
vivenciando suas contradi96es, compreendendo o
espa90 vivido e as rela96es que nele se manifestam.

materiais e oportunidades de enriquecimento do
processo, constituem a rela9ao ensino-aprendizagem
do geognifico, ampliando o repert6rio da leitura e da
escrita nas series subsequentes.
Em rela9ao ao aluno, a expectativa e
de direcionamento das possibilidades de construir
ambientes de oportunidades de falar, pensar e agir.

0 saber geognifico, nesta dire9ao, nao
e uma vitrina panoramica mas, sobretudo, um
instrumento de alfabetiza9ao, {:}qui entendida como
capacidade de leitura e produ9ao de significados e
sentidos da vida.

Todas estas no96es trabalhadas
atraves de exercfcios e atividades que fornecem
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