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RESUMO 

 

A divulgação científica é essencial nos nossos dias de hoje, dada a relação entre ciência, 
tecnologia e sociedade, assim como o desenvolvimento rápido e intenso que ciência e 
tecnologia têm alcançado na atualidade. Para uma verdadeira participação cidadã, é necessário 
que as pessoas estejam informadas adequadamente. Neste cenário, a geografia figura como 
um importante recurso, pois é uma ciência humana e física, que ainda conta com um aparato 
técnico que é a cartografia. Muitas vezes há uma separação entre ciências humanas e ciências 
da natureza, resultando num maior número de trabalhos que relacionam divulgação científica 
às ciências da natureza. Para conhecer o que tem sido feito sobre divulgação científica no 
âmbito do ensino de geografia, analisamos os trabalhos apresentados no XVIII Encontro 
Nacional de Geógrafos (ENG), na área Educação. Os trabalhos foram analisados e 
categorizados de acordo com o seu enfoque. Dos 162 artigos desta área, 20 deles abordaram 
divulgação científica, sendo analisados quanto ao seu conteúdo posteriormente. Verificamos 
que os professores de geografia que fazem divulgação científica em sala costumam fazê-lo 
com o intuito de melhorar a aprendizagem e aproximar mais os conteúdos científicos da 
realidade social e do cotidiano dos alunos. 
 
Palavras-chave: Divulgação Científica; Ensino de Geografia; Geografia; Ciências. 
 
ABSTRACT 
 
Scientific diffusion is essential today, given the relationship between science, technology and 
society, as well as the rapid and intense development that science and technology have 
achieved today. For true citizen participation, it is necessary that people are properly 
informed. In this scenario, geography is an important resource because it is a human and 
physical science, which still has a technical apparatus that is cartography. There is often a 
separation between the human sciences and the natural sciences, resulting in a greater number 
of papers relating scientific diffusion to the natural sciences. To know what has been done 
about scientific diffusion in the field of geography teaching, we analyze the works presented 
at the XVIII National Meeting of Geographers (ENG), in the Education area. The works were 
analyzed and categorized according to their approach. Of the 162 articles in this area, 20 of 
them approached scientific diffusion, being analyzed as to their content, later. We verified 
that geography teachers who make scientific diffusion in the classroom usually do so in order 
to improve learning and bring scientific contents closer to the social reality and daily life of 
students. 
 
Keywords: Scientific diffusion; Geography Teaching; Geography; Sciences. 
 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 5 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 8 

3 METODOLOGIA 10 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 12 

4.1 A análise de conteúdo: categorização dos dados obtidos 13 

4.2 A categoria “Divulgação Científica” 24 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INTRODUÇÃO 

 A ciência e a tecnologia caminham juntas com o desenvolvimento da sociedade 

contemporânea, especialmente na área da saúde, das telecomunicações, dos transportes. As 

pessoas são cada vez mais dependentes de recursos sobre os quais desconhecem o 

funcionamento, desta forma, nunca antes foi tão importante a difusão do conhecimento 

científico para a participação cidadã. 

 Para Santos: 

As ideias da autonomia da ciência e do desinteresse do conhecimento científico, que 
durante muito tempo constituíram a ideologia espontânea dos cientistas, colapsaram 
perante o fenômeno global da industrialização da ciência a partir, sobretudo, das 
décadas de trinta e quarenta. Tanto nas sociedades capitalistas como nas sociedades 
socialistas de Estado do leste europeu, a industrialização da ciência acarretou o 
compromisso desta com os centros de poder econômico, social e político, os quais 
passaram a ter um papel decisivo na definição das prioridades científicas. 
(SANTOS, 2010, p.56). 
 

 Roald Hoffmann (1992, p.45), prêmio Nobel de Química em 1981, em entrevista à 

revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência declarou: 

Acho que os cientistas têm responsabilidade de ensinar ciência às pessoas. A razão 
principal para fazer isso não é atrair mais pessoas para química, por exemplo, mas 
informar o público em geral. Quando as pessoas adquirem algum conhecimento 
científico, podem compreender melhor as decisões, o que é fundamental numa 
sociedade democrática. Caso contrário, poderão se tornar vítimas de demagogos e 
especialistas. 
 

 Esses argumentos embasam a necessidade e a importância de divulgar ciência, de seu 

caráter cidadão e atual. 

 A ciência geográfica se formou ao longo dos séculos e foi mudando de perfil, 

conforme nos explica Andrade, ao argumentar a respeito do desenvolvimento da geografia: 

Vê-se assim que a Geografia como ciência tem tido uma evolução rápida e bem 
diversificada no tempo e no espaço, desde os fins do século passado e tem sofrido 
alterações substanciais na forma de encarar ou de enfocar o seu método e o seu 
objeto. Hoje ela não é mais uma ciência que estuda e descreve a superfície da Terra, 
mas a ciência que analisa e tenta explicar o espaço produzido pelo homem, 
indicando as causas que deram origem a formas que resultaram de relações entre a 
sociedade e a natureza. (ANDRADE, 1986, p.14) 
 

 Esta ciência é formada por um tripé: geografia humana (associada às ciências 

humanas), geografia física (associada às ciências da natureza) e cartografia (associada às 

tecnologias e às artes). A geografia enquanto ciência vive dessa inter-relação, não separa suas 

áreas, ou não deveria. Moreira (2011, p.108) traz a importância de certas categorias da 

geografia que dão essa unidade: 

A geografia é uma forma particular de ciência que tira sua especificidade de 
relacionar imagem e fala por meio da categoria da paisagem. E essa especificidade 
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vem do fato de que para produzir a sua forma de representação de mundo a 
geografia tem que conceber o mundo como espaço. 
 

 Castrogiovanni (2007, p.35) nos recorda que “a geografia, ao longo da sua trajetória, 

foi se desvencilhando da filosofia, da arte, da literatura, da emoção, da imaginação e se 

aproximando da objetividade do método de pensar científico” (Santos, 1996; Hissa, 2002; 

Haesbaert, 2002). O autor ainda destaca que: 

A geografia talvez seja a disciplina que mais trabalhe com práticas 
interdisciplinares, percorrendo um leque de possibilidades na área da educação. No 
mundo globalizado, não há como evitar a recorrência aos conceitos básicos da 
geografia – lugar, região, paisagem, território, territorialidade – para entender as 
diferentes concepções de mundo e a transformação das sociedades. (Ibid., p.44) 
 

Normalmente, vemos com certa facilidade nas aulas de ciências (que no segundo 

segmento do fundamental corresponde à biologia, química e física) o desenvolvimento de 

atividades de divulgação científica (DC), ou ainda, os professores dessas áreas promovendo 

atividades de divulgação científica ou utilizando textos de DC como recursos didáticos 

(ROCHA, 2010). A geografia é fascinante e a geografia escolar em especial porque, diferente 

da academia que tende cada vez mais a especialização, ela precisa reunir os conhecimentos 

das áreas diferentes (humana, física e técnica). A geografia como ciência já nasce escolar, 

imaginava-se que era necessário que as pessoas tivessem conhecimento sobre o território para 

formação dos estados nacionais e assim se deu. Esse território (enquanto conceito e enquanto 

realidade) é uma palavra chave para o entendimento da geografia escolar: o povo precisava 

conhecer seus símbolos, hino, bandeira, mapa, marcos naturais, características culturais para 

formar, reforçar a identidade nacional e dar coesão aos Estados nacionais que estavam em 

formação. Nesse período, o ensino de geografia era bem mais integrado (física, humana e 

técnica), porém não dava muita ênfase aos problemas sociais para não fomentar discórdias. A 

ideia era a unidade nacional, era uma ciência panfletária e em prol do Estado. Hoje, ao menos 

no cenário nacional, a situação é bem diferente. As geografias, física e humana, estão 

especialmente segmentadas, separadas uma da outra, possivelmente devido à intensa 

especialização do mundo contemporâneo, a nossa ciência tão integradora encontra-se agora 

partida. Cavalcanti destaca nas últimas décadas: 

Os modestos trabalhos feitos na prática de ensino dos professores de geografia, 
comparados com questionamentos, análises e propostas “renovadas” feitos em nível 
teórico, e a reflexão dessa prática com base em uma referência pedagógico-didática, 
também incipiente. (CAVALCANTI, 2013, p.21) 

 Por outro lado, há discussões muito próprias da prática docente na atualidade, que 

remetem aos professores em geral e, em alguns aspectos, aos professores de geografia 

especificamente: a formação escolar deve ser para formar para o mercado de trabalho, formar 
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o futuro cientista ou o cidadão. Acreditamos que o foco da educação pública, da escola 

regular deva ser a formação cidadã, sendo assim, os conhecimentos científicos devem estar 

nela. Além disso, o mundo do trabalho é uma dimensão importantíssima da vida adulta e do 

cidadão, por isso, o ensino formal deve ter em vista a capacitação para o mundo do trabalho. 

Entre outras coisas, deve permitir que aqueles que tenham talento e interesse pelas ciências, 

tenham tido a oportunidade de conhecer e aprender de forma a seguir carreiras acadêmicas 

e/ou de pesquisa. 

Partimos do princípio que a prática docente, em sala de aula é, boa parte das vezes, 

uma atividade de divulgação científica, ao menos quando a disciplina lecionada se trata de 

uma ciência, humana e/ou social. No entanto, acreditamos que alguns professores de 

geografia não deem a devida atenção ao tema, não planejem suas aulas baseados nisso. 

Talvez, ao conhecerem o significado do que seja divulgação científica, os professores 

apresentem que fazem divulgação científica em suas aulas e ela figura em seu planejamento. 

No entanto, “sem saber pra onde se vai qualquer caminho serve” e o sucesso da divulgação 

científica fica comprometido quando ela não está claramente definida no planejamento das 

aulas.  

 Com um mundo fortemente dependente de ciência e tecnologia aumenta a necessidade 

do cidadão saber a respeito dos conhecimentos científicos. Nesse sentido, trabalhar a 

divulgação científica (DC) dentro da escola colabora para a manutenção no interesse em 

conhecimentos científicos na vida das pessoas após o período escolar. Ressaltando que é 

essencial a compreensão do mundo das ciências para a tomada de decisão e a participação 

cidadã, como podemos observar com temas como meio ambiente ou alimentação. 

 Acreditamos que a escola é um espaço essencial para a alfabetização científica, ou 

seja, para que as pessoas se tornem aptas a compreender os fenômenos científicos, mas não só 

isso: acreditamos ainda que a escola é um ambiente fecundo para a formação do interesse 

científico e do hábito da pesquisa. 

 Os questionamentos que nos movem são: Há prática de divulgação científica no ensino 

de geografia? O que os trabalhos produzidos na área de geografia tratam a respeito da relação 

ensino de geografia e divulgação científica? Como se dá o uso da divulgação científica no 

contexto do ensino de geografia? Para responder esses questionamentos, nesse artigo 

analisamos parte da produção na área de educação em geografia de um evento específico da 

área buscando identificar o que tem sido realizado no âmbito da educação em geografia. 

Buscamos, ainda, reconhecer na literatura trabalhos que relatassem a tentativa de aproximação 
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da DC com o ensino de geografia e analisando os argumentos dos autores pesquisados sobre o 

uso de DC com o ensino de geografia. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para Moreira (2006, p.11) há uma exclusão social por parte de uma parcela 

significativa da população brasileira, o que abrange, inclusive, o seu entendimento acerca do 

conhecimento científico e tecnológico, sendo isso decorrente da “ausência de uma educação 

científica abrangente e de qualidade no ensino fundamental e médio do país”. Para o autor, 

promover a inclusão social perpassa por democratizar o acesso ao conhecimento científico, a 

começar pela escola. Diversos problemas são encontrados, no que diz respeito ao ensino de 

ciências, que dificultam a aprendizagem. As aulas são pouco estimulantes e não valorizam a 

curiosidade (Ibid., p.13). Moreira reforça ainda o caráter de que quando dizemos “ciências” 

não podemos nos restringir às “ciências exatas e naturais, mas que incorporem também as 

ciências sociais e humanas” para popularização da ciência (Ibid., p.15). Nesse último aspecto, 

destacamos a importância da geografia no contexto da DC, não somente no que tange à 

geografia física, mas também à geografia humana. 

 O ensino de geografia está intrinsecamente ligado à cidadania, fato expresso nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sendo que não se restringe ao Brasil, conforme nos 

esclarece Moraes: 

Nos PCN de Geografia, por exemplo, quando se trata do ensino fundamental II, os 
autores afirmam que o trabalho com os conceitos dessa ciência em sala de aula deve 
ter como finalidade o exercício da cidadania. Fundamentando a mesma preocupação, 
documentos produzidos por distintos órgãos em diferentes países (caso, por 
exemplo, das orientações curriculares para o ensino das ciências de Portugal – 
Departamento de Educação Básica, 2001 –, ou da publicação da Revista Ibero-

Americana de Educação de 2006, vinculada à OEI) ressaltam a importância de uma 
cultura científica, na escola, que leve ao exercício da cidadania, a partir da qual os 
indivíduos aprendam a tomar decisões a respeito das políticas públicas referentes à 
ciência e à tecnologia. A preocupação com uma educação para o exercício da 
cidadania e suas consequências, como a tomada de decisões sobre assuntos que 
envolvam ciência e tecnologia em uma perspectiva social, conforme mencionado, é 
universal (MORAES, 2010, p. 32). 
 

A autora nos traz, ainda, estudos reforçando essa preocupação em países como Nigéria e 

Noruega. Vários continentes, várias condições socioeconômicas, com um mesmo 

entendimento acerca da popularização da ciência e da prática cidadã (Ibid. p. 32 e 33). 

Cavalcanti aponta que: 

O ensino da geografia contribui para a formação da cidadania por meio da prática de 
construção e reconstrução de conhecimentos, habilidades e valores que ampliam a 
capacidade de crianças e jovens compreender o mundo em que vivem e atuam, numa 
escola organizada como um espaço aberto e vivo de culturas. (CAVALCANTI, 
2008, p.81) 
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 Chassot (2003) é veemente em defender a necessidade da alfabetização científica para 

a cidadania, entendendo “que a ciência seja uma linguagem; assim, ser alfabetizado 

cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto 

científico aquele incapaz de uma leitura do universo” (CHASSOT, 2003, p. 91). 

 No Livro “A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização”, Carlos Walter 

Porto Gonçalves (2017) entre outras coisas, nos chama a atenção sobre as relações de poder 

inscritas no desenvolvimento tecnológico e científico. Ele desmistifica a ideia de que as 

técnicas em si seriam capazes de superar problemas, justamente pelas relações de poder em 

que estão implicadas. Argumenta inclusive que o desenvolvimento científico e tecnológico 

pode não só reproduzir problemas ambientais e sociais, como também ampliá-los: 

Vale lembrar que publicar é tornar público, e assim a lógica do privado, 
característica do mundo empresarial, atinge um dos pilares do conhecimento, que é o 
seu caráter de construção coletiva e livre. A ciência deixa de ser patrimônio comum 
da humanidade e tende a perder seu caráter potencialmente livre e democrático. 
(GONÇALVES, 2017, p.112)  
 

 Em uma crítica à globalização capitalista e ao modo como o conhecimento científico é 

conduzido por ela, Gonçalves nos alerta do risco da ciência ser enfraquecida nos seus 

princípios de liberdade e democracia. Adiante, ele afirma que: 

A ética do campo científico implica o livre curso das ideias, assim como a 
manutenção do seu caráter de patrimônio comum da humanidade, lógica essa que o 
mundo empresarial, regido pelo interesse privado, contradiz com o segredo 
comercial. (Ibid., p.116) 
 

  Nesse aspecto, a Divulgação Científica pode ser uma opção para a manutenção dos 

princípios éticos inerentes ao conhecimento científico. 

 Num estudo sobre linguagem e ciência, Motta-Roth observa que há uma discriminação 

entre as ciências humanas e as ciências físicas, especialmente no que diz respeito às agências 

de fomento à pesquisa e a divulgação de notícias científicas. A autora nos recorda que: 

Sob a ótica das Ciências Humanas e a partir dessas premissas, qualquer área do 
conhecimento pode ser definida como ciência, contanto que se garantam a qualidade 
e a consistência da observação, da reflexão e da explanação do fenômeno. 
(MOTTA-ROTH, 2009, p. 133) 
 

 O geógrafo Milton Santos (2012) traça um grande panorama para demonstrar como 

ciência, tecnologia e sociedade estão cada vez mais interligadas, demonstrando uma 

dominação cada vez maior da natureza: 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o 
homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 
tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 
armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A Natureza artificializada 
marca uma grande mudança na história humana da Natureza. Agora, com a 
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tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução. (SANTOS, 2012, p. 
42) 
 

 Nessa trajetória, podemos considerar o espaço geográfico como meio técnico-

científico e essa interação se dá em todo o globo, com vistas à hegemonia. Santos segue 

afirmando que: 

A fase atual da história da Humanidade, marcada pelo que se denomina de revolução 
científico-técnica [...] Em fases anteriores, as atividades humanas dependeram da 
técnica e da ciência. Recentemente, porém, trata-se da interdependência da ciência e 
da técnica em todos os aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as 
partes do mundo e em todos os países. O próprio espaço geográfico pode ser 
chamado de meio técnico-científico (tratamos do assunto em Espaço e Método, São 
Paulo, Editora Nobel, 1985). Essa realidade agora se estende a todo o Terceiro 
Mundo, ainda que em diferente proporção, segundo os países. Na América Latina, 
não há país em que essas transformações não se deem, entronizando a ciência e a 
tecnologia como nexos essenciais ao trabalho e à vida social, ao menos para os 
respectivos setores hegemônicos, mas com repercussão sobre toda a sociedade. 
(Ibid., p. 61) 
 

 A Geografia, diante da conjuntura atual da globalização, tem se modificado nos últimos anos, 

“tornando-se uma ciência mais plural” (CAVALCANTI, 2008, P.19).  Para o ensino de geografia, 

a mesma autora, em outro livro, defende que é necessário fazer uma seleção e organização dos 

conteúdos da ciência geográfica, estudada na academia, para as instituições de educação 

básica. Cavalcanti (2008) nos explica que: 

O ensino de Geografia, assim, não se deve pautar pela descrição e enumeração de 
dados, priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis na sua aparência (na 
maioria das vezes impostos à “memória” dos alunos, sem real interesse por parte 
destes). Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão do espaço 
geográfico na sua concretude, nas suas contradições. (CAVALCANTI, 2008, p. 20) 

 Diante do exposto, procuramos conhecer o quadro atual da Divulgação Científica no 

ensino de geografia, pautando-nos no maior evento nacional da área - O Encontro Nacional de 

Geógrafos (ENG), que apresentaremos a seguir. 

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho foi desenvolvido pelo viés da pesquisa qualitativa. A escolha por uma 

pesquisa qualitativa se justifica de várias maneiras. Lüdke e André (2015, p. 13) reforçam a 

importância de se realizar pesquisa qualitativa no âmbito dos estudos sobre educação. Os 

estudos com viés qualitativo apresentam aspectos descritivos na coleta de dados, preocupação 

com o processo e processo indutivo na análise dos dados (p. 13). Lüdke e André destacam que 

quando se trata de pesquisa qualitativa em educação: 

A análise está presente em vários estágios da investigação, tornando-se mais 
sistêmica e mais formal após o encerramento da coleta de dados. Desde o início do 
estudo, no entanto, nós fazemos uso de procedimentos quando procuramos verificar 
a pertinência das questões selecionadas frente às características específicas da 
situação estudada. (Ibid., p. 53) 
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 Os estudos da área de educação são do campo das ciências humanas. Como argumenta 

Santos (2010, p. 38), as ciências humanas requerem suas próprias técnicas e metodologias, 

distintas das ciências naturais “métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à 

obtenção de um conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um 

conhecimento objetivo, explicativo e nomotético”. 

 Essa pesquisa buscou identificar o que os professores e pesquisadores de geografia 

têm realizado de DC no ensino de geografia. Para isso, nós analisamos o que foi publicado no 

XVIII Encontro Nacional de Geógrafos (ENG), realizado pela Associação Brasileira de 

Geógrafos (AGB), que ocorreu entre 24 e 30 de julho de 2016, na cidade de São 

Luís/Maranhão. Nós escolhemos esse evento porque ele é o mais importante evento de 

geógrafos do país, sendo a AGB a instituição mais importante para os geógrafos brasileiros e 

“boa parte da produção científica da Geografia brasileira encontra-se publicada em Anais de 

seus Congressos e Encontros” (AGB, 2017). 

 Os Anais do XVIII ENG estão divididos em cinco áreas: Cidade/Urbano; 

Campo/Rural; Pensamento Geográfico; Natureza/Meio Ambiente; e Educação. Visto que a 

nossa preocupação foi sobre a DC na sala de aula, nós buscamos os artigos que falassem 

sobre o ensino de geografia, pertencentes à área de Educação do evento, que reuniu 162 

artigos.  

 Selecionados os artigos a serem analisados, procedemos com a pesquisa bibliográfica. 

Conforme definição de Lakatos e Marconi, pesquisa bibliográfica “Trata-se de levantamento 

de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita” (2015, p. 43). A pesquisa bibliográfica possui suas etapas (fases): escolha 

do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, 

análise e interpretação e, por fim, a redação, mas a forma como selecionar e ler os artigos 

também precisa ser considerada, pois as mesmas autoras também citam diferentes tipos de 

leitura, essenciais para o levantamento bibliográfico e para as etapas da pesquisa bibliográfica 

(LAKATOS e MARCONI, 2015, p. 44). Segundo Lüdke e André “Selecionados os 

documentos, o pesquisador procederá à análise propriamente dita dos dados” (2015, p.48). 

 A metodologia de análise seguiu pelo caminho da análise de conteúdo. Aqui, cabe 

realizar uma breve diferenciação entre a análise de conteúdo e a análise documental, 

conforme sugere Bardin (2016, p.52). Apesar da análise de conteúdo e da análise documental 

serem semelhantes, suas diferenças são essenciais. Enquanto a análise documental resume o 

documento para indexá-lo, a análise de conteúdo irá analisar a mensagem que o documento 
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visa transmitir, buscando evidenciar outra realidade que não a mensagem original, utilizando 

uma análise categórica temática. 

 Para Bardin a análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 
2016, p. 48) 
 

 No decorrer da leitura dos artigos a análise de conteúdo foi sendo realizada, buscando 

as categorias que dali emergiriam. Os trabalhos selecionados foram lidos e analisados, não 

apenas com o intuito de entender o que os mesmos queriam comunicar, mas buscando 

evidenciar se há divulgação científica nas aulas de geografia e como ocorre. Após, realizamos 

uma categorização, tendo em vista que as categorias são definidas após a análise, pois “o 

sistema de categorias não é fornecido, antes resulta da classificação analógica e progressiva 

dos elementos” (BARDIN, 2016, p.149) e ainda “o sistema de categorias deve refletir as 

intenções da investigação” (Ibid., p.150). A categorização foi realizada em duas etapas. A 

primeira geral, com todos os artigos da área Educação, depois com os artigos que ficaram na 

categoria “Divulgação Científica”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dos 162 artigos da área de educação do XVIII ENG, verificamos que não há o uso da 

expressão “divulgação científica”. Ainda que o termo “divulgação científica” não apareça 

explicitamente nos artigos analisados, percebemos que, na prática, ela ocorre em 20 artigos do 

total de 162, como veremos na discussão deste tema. Os títulos dos 162 artigos foram 

reunidos em uma nuvem de palavras, utilizando o site (https://www.wordclouds.com/), 

conforme podemos observar na Figura 1. 

A nuvem de palavras foi utilizada para termos a ideia, num primeiro momento, de 

quais foram os principais assuntos abordados nos artigos apresentados na área de Educação. 

Também foi útil para complementar a análise do conteúdo, após a leitura dos artigos. 
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Figura 1. Nuvem de palavras utilizando os títulos dos 162 artigos da área Educação do XVIII ENG. 

  

  

4.1 A análise de conteúdo: categorização dos dados obtidos 

As categorias apresentadas a seguir emergiram da própria leitura dos artigos, tendo como base 

a análise de conteúdo (BARDIN, 2016), conforme apresentado anteriormente. Ao todo, os 

trabalhos ficaram reunidos em nove categorias (gráfico 1): Alfabetização Cartográfica; 

Avaliações; Currículo; Didática e Prática de Ensino em Geografia; Ensino a Distância (EaD); 

Ensino de Geografia em Diferentes Contextos; Ensino Superior; Formação Docente; Inclusão; 

Interseccionalidade e Cidadania; e Divulgação Científica, sendo que os trabalhos de DC ainda 

foram analisados mais profundamente (posteriormente), quanto ao seu conteúdo. 

 

Gráfico 1. Quantitativo de categorias oriundas da análise de conteúdo dos 162 artigos 
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 Conforme podemos observar no gráfico 1, a categoria que se destaca com o maior 

número de artigos, 44 ao todo, é a de “Didática e Prática de Ensino em Geografia”. Isso se 

justifica por duas razões. A primeira diz respeito a um diálogo entre as duas temáticas, uma 

vez que nesta categoria estão reunidos trabalhos que abordam tanto as questões de didática - 

tais como o que pode ou não estar no ensino de geografia, análises de material didático - 

como também questões de prática de ensino - como trabalho de campo ou sequências 

didáticas. Apesar de algumas singularidades internas dos textos, essa categorização valoriza o 

que eles trazem em comum: uma discussão sobre o ensino de geografia de uma maneira 

abrangente. O segundo aspecto diz respeito à reflexão dos autores acerca da prática docente, 

considerando que a maioria – se não todos – dos autores são professores que atuam em sala de 

aula e consideram importante/ relevante a divulgação de suas ações. Desta forma é simples 

compreender que os artigos dentro das duas temáticas dessa categoria estarão convergindo 

para a discussão sobre ensino de geografia. 

 Sobre prática de ensino em geografia, Cavalcanti (2008, p.59) destaca que o foco do 

trabalho docente deve estar no aluno, “isso significa que o sujeito central do ensino é o aluno, 

com seu processo cognitivo, e o papel do professor é o da mediação”. A autora prossegue em 

sua análise e problematiza que essa mediação acontece de acordo com as bases teóricas e 

metodológicas do docente e que: 

A decisão sobre o caminho metodológico a seguir envolve uma reflexão 
epistemológica, entendida como a definição do que é o conhecimento, do que é o 
conhecimento científico, do que é conhecer (ou da origem do conhecimento), do 
como e do que conhecer. (CAVALCANTI, 2008, p.59) 
 

 No artigo “A geografia no processo de ensino e aprendizagem: aspectos teóricos”, 

Parente e Silva (2016) destacam o sentido de ensinar e aprender na disciplina “geografia” e 

reforça a importância de uma constante renovação para que o educando se perceba 

construindo o conhecimento (PARENTE e SILVA, 2016, p.2). Eles destacam ainda o caráter 

de cidadania do ensino de geografia quando afirmam que: 

Os objetivos propostos no ensino de Geografia deverão estar voltados para 
atividades que coloquem os alunos frente à sua condição de cidadão, predispondo-o 
a valorizar o autoconhecimento, a compreensão da cultura tradicional e o 
funcionamento dos grupos de convivência. Encaminhando-o assim para uma ação 
alicerçada nos valores dos grupos locais. (PARENTE e SILVA, 2016, p.4) 
 

 Outro trabalho desta mesma categoria “Caminhos para a construção da didática da 

geografia” de Lopes (2016) dá maior ênfase ao papel do professor, alertando para as 

dificuldades que uma formação “fraca” pode acarretar na carreira desse profissional e os seus 
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impactos sobre suas práticas (LOPES, 2016, p.3). O autor conclui que para contornar essas 

dificuldades é necessário que: 

A didática da Geografia deve, nesse sentido, instrumentalizar prática e teoricamente 
o professor ou futuro professor para realizar criativamente e num elevado grau de 
consciência, a necessária articulação entre os conteúdos geográficos e o 
conhecimento pedagógico desses conteúdos. Dito de outro modo, a reflexão didática 
deve propiciar ao professor compreender que a natureza dos conteúdos de ensino (“o 
que”) oferece elementos precisos e preciosos para a “invenção” nos modos (“o 
como”) de ensinar. (LOPES, 2016, p.9) 
 

 Lesann (2009), sobre a geografia na escola, define o que é essencial buscar para a 

aprendizagem do aluno em geografia: 

Um programa de ensino-aprendizagem em Geografia deve oferecer aos alunos, 
mediante sua execução, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a aquisição 
de conceitos que, uma vez associados, deverão desenvolver, na criança e no 
adolescente, competências para o saber geográfico. Essas competências dotarão o 
aluno de autonomia na resolução de questões-problema de ordem geográfica. 
(LESANN, 2009, p.25) 
 

 A autora ainda aponta algumas dificuldades para o ensino de geografia, especialmente 

devido ao fato dos professores preocuparem-se demasiadamente com o livro didático (Ibid., 

p.46). Outros problemas apontados ainda pela autora são “as falhas na formação dos docentes 

do ensino básico e a ânsia pela antecipação da alfabetização” (Ibid., p.46). 

 A categoria de “Formação Docente” (que figura com 32 trabalhos) será fortemente 

marcada pela preocupação com a formação inicial do professor de Geografia, observada pela 

presença de autores que são bolsistas Pibid (Programa de Iniciação à Docência) e pelos 

trabalhos sobre estágio supervisionado, que, em geral, defendem a importância deste.  

Aparecem ainda trabalhos sobre formações continuadas e extensões universitárias. Esses 

trabalhos refletem o que é necessário para a formação de professores de geografia diante dos 

desafios da contemporaneidade. 

 Cavalcanti (2008) aponta os princípios que devem nortear a formação docente, em 

especial, na geografia: “articulação teoria e prática; integrar ensino e pesquisa; atentar para as 

diferentes capacidades e habilidades requeridas para o trabalho profissional; promover a 

continuidade da formação profissional; contemplar a diversidade de culturas na formação” 

(CAVALCANTI, 2008, p.61). Sobre esses princípios, a autora defende ainda que eles sejam 

imprescindíveis, embora não bastem, “para o projeto de formar profissionais autônomos, 

reflexivos, conscientes de sua identidade profissional, construtores de seus saberes teóricos 

num processo de diálogo constante com a formação acadêmica” (Ibid., p.62). Nesse sentido, a 

grande expressão de trabalhos nessa categoria atende a alguns princípios essenciais, como: 
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formação continuada, associação entre prática de ensino e pesquisa e docência enquanto 

prática reflexiva. 

 Raphael de Araújo Pinheiro e Odelfa Rosa no artigo “Dos caminhos docentes à prática 

docente” falam sobre os desafios docentes e ressaltam da dignidade ao dinamismo como 

características relevantes: 

Ação das práticas docentes, traz junto com a formação profissional certos elementos 
que tem dado a essa profissão algumas características inovadoras e assim alguns 
autores falam dessa crise e da desatualização dessa profissão. Ser professor na 
sociedade atual tem sido desafiador. Essas mudanças têm acontecido principalmente 
dentro do ensino superior, ou seja, os cursos que formam esses profissionais tem 
trazido uma dinâmica de distanciamento entre o ensino acadêmico do escolar. 
(PINHEIRO e ROSA, 2016, p.9) 
 

 Com 16 trabalhos, os temas relacionados às “Interseccionalidade e Cidadania” buscam 

enfocar nas questões de gênero, classes sociais, educação emancipatória, educação para a 

participação cidadã e questões étnicas. Nesse sentido, destacam importantes questões 

relacionadas às dinâmicas contemporâneas e as demandas que dela emergem. Ao nomear essa 

categoria com esse título, compartilhamos do entendimento de Bilge (apud Hirata, 2014) 

quando afirma que: 

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a 
complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um 
enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes 
eixos da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, 
etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além 
do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a 
partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das 
desigualdades sociais. (BILGE, 2009, p. 70 apud HIRATA, 2014, p. 62). 

 Cavalcanti (2008) explica que é necessário para a formação do sujeito e do cidadão o 

reconhecimento das diferenças e desigualdades em relação à cidade e que isso vai contribuir 

para a sua participação. A autora defende um ensino no sentido da formação cidadã e crítica 

quando diz que: 

A perspectiva da análise da relação entre cidadania e cidade está, portanto, voltada 
para a preocupação de formar uma cidadania ativa, crítica, participativa responsável 
e aberta para a diversidade, para a potencialidade da vida da cidade, com espaços 
comuns, de usos e funções múltiplos, que atendam à diversidade das pessoas. Faz 
parte desse projeto educativo o desenvolvimento de capacidades e habilidades para 
que as pessoas possam viver de forma mais plena na cidade, usufruindo seus 
benefícios para além das possibilidades restritas ao lugar onde vivem em seu 
cotidiano imediato. Essa formação pode ocorrer na escola, mas não exclusivamente 
nela. A escola tem uma possibilidade grande de realizar essa formação, na medida 
em que é um território compartilhado, onde são possíveis experiências de 
intercâmbio e de relações sociais diversas, onde são possíveis reflexões e construção 
de conhecimentos, onde é possível circulação de informações sobre a 
responsabilidade da participação do cidadão na produção desse espaço. 
(CAVALCANTI, 2008, p. 150) 
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 Mello e Kronbauer (2008) falam sobre o fato de ser a escola um espaço de reprodução 

da ideologia dominante e, desta forma, reprodutora de preconceitos e estereótipos que 

reforçam a manutenção das coisas como são. As autoras afirmam que: 

O preconceito afeta não apenas o destino externo das vítimas, mas a sua própria 
consciência, já que o sujeito passa a se ver refletido na imagem preconceituosa 
apresentada. [...] O preconceito racial cria uma ação perversa que desencadeia 
estímulos dolorosos e retira do sujeito toda possibilidade de reconhecimento e 
mérito, levando-o a utilizar mecanismos defensivos das mais diversas ordens contra 
a identidade ou o pensamento persecutório que o despersonaliza e o enlouquece. 
Nessa perspectiva, é fortalecida a ideia de dominação de grupos que se julgam mais 
adiantados, legitimando os desequilíbrios e desintegrando a dignidade dos grupos 
dominados. (MELLO e KRONBAUER, 2008, p. 41). 
 

 Raquel Santiago de Souza e Daniela Auad, no artigo “Territórios e feminismos: 

gênero, classe e raça na vida das mulheres” relacionam território e poder para compreender as 

categorias sociais de gênero, raça e classe: 

Ao aplicar as ponderações sobre território e hegemonia aos conceitos debatidos 
nesse texto, é possível perceber que o alcance que o conceito de feminismo 
interseccional tomou se beneficiou das estruturas hierárquicas de território que 
ocupa, assim como o conceito de alquimia, criado pela autora brasileira, também 
pode ter sofrido com essa hierarquização. Claro que o objetivo aqui não é 
essencializar a produção pelo seu território, mas sim atentar para uma estrutura de 
poder que faz autoras ascenderem a lugares, minimiza produções, dá voz para 
abordagens e silencia debates. A partir dessas dinâmicas, entender a influência do 
território sobre as categorias sociais de gênero, raça e classe abre um leque de 
possibilidades mais aprofundadas de análise, entendendo que o conceito de território 
explica também jogos de poderes expressos nos grupos e nos indivíduos. (SOUZA e 
AUAD, 2016, p.9). 
(...) Conscientes que essas reflexões fazem parte de um processo contínuo, onde as 
certezas são parte de um processo de aprendizagem, o que fica como encerramento 
do presente texto é a esperança na mudança dessa estrutura que marginaliza 
mulheres nas mais amplas esferas possíveis, inclusive e a partir de novas, 
modificadoras e modificadas possibilidades de escrita futuras. (SOUZA e AUAD, 
2016, p.10). 
 

 Por mais que seja verdade que a escola reproduz os valores da sociedade, também é 

verdade que têm sido realizados trabalhos no sentido de evidenciar essas estratégias de 

dominação e combatê-las, como, por exemplo, os artigos inseridos na categoria 

“Interseccionalidade e Cidadania”.  

 As discussões da categoria “Currículo” reuniram 14 trabalhos que tratam tanto de 

aspectos legais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documentos estaduais 

e municipais de educação (como o currículo mínimo), quanto questões raciais e demais 

preconceitos e análise de livros didáticos a luz do currículo. Os trabalhos dessa categoria, em 

geral, ficaram muito restritos ao marco legal do currículo. 

 Lomardo e Silva (2017) apontam que muito se tem discutido sobre currículo, 

especialmente sobre “seleção do que será ensinado nas escolas, assim como da reprodução de 

comportamentos e relações de poder através do currículo” (p. 3). Eles apontam três 
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perspectivas de currículo (científica, oficial e prática cotidiana), sendo que estas estão 

imbricadas umas nas outras: 

A científica, que congrega as reflexões teóricas acerca do currículo, desde seu 
composto textual até sua realização prática, que se esforça em definir seus objetivos, 
as necessidades educacionais às quais se presta e o ideário filosófico que busca 
salientar; a oficial, que se dá pelos currículos oficiais, que agrega diversos elementos 
da perspectiva científica, contudo não tem a mesma preocupação lógica desta 
última, além de conter os diversos elementos do jogo político; e a prática cotidiana, 
que se dá na escola, e onde estão embutidas as infinitas possibilidades não previstas 
nas duas últimas perspectivas, reunidas em torno do que comumente se chama de 
currículo oculto. A relação entre as três perspectivas é dialética. No passo em que a 
perspectiva prática é passível de ser apreendida pela perspectiva científica, a 
perspectiva política se vale da cientificidade para validação de suas propostas; 
enquanto a prática curricular se baseia em ambas, além das particularidades das 
situações cotidianas, para se realizar. Em todas essas situações ocorrem processos de 
recontextualização. (LOMARDO e SILVA, 2017, p. 6). 
 

 Apesar de quase todos os artigos abordarem o currículo sob seu aspecto legal, de 

documento, numa perspectiva oficial de currículo, encontramos, entre os trabalhos, um artigo 

que faz uma crítica justamente a essa atitude. No artigo “Discursos sobre discriminação na 

geografia escolar: um estudo de caso sobre o currículo do colégio Pedro II”, Pinheiro (2016) 

aponta para a desconstrução desta ideia. Na visão do autor o currículo é um híbrido de 

discursos pedagógicos, científicos, mercadológicos, religiosos, entre outros (PINHEIRO, 

2016, p.5). 

 Com 12 trabalhos, a categoria “Alfabetização Cartográfica” pode provocar uma 

primeira indagação (a mim causou): por que falar em “alfabetização” se o aluno está no 

segundo segmento, ou ainda, no ensino médio? Infelizmente, o termo se justifica porque 

muitos estudantes, mesmo no nível médio de ensino, não tem o conhecimento básico sobre a 

linguagem cartográfica. Depois, de fato alguns trabalhos versavam sobre aspectos que 

superavam o básico, mas ainda assim a ideia de alfabetização cartográfica justifica a 

utilização do termo. Além disso, entre os artigos sempre aparece a ideia de alfabetização 

cartográfica, por isso colocamos todos sobre esse mesmo “guarda-chuva”. 

 Castellar (2010) alerta para o fato de que muitos professores tem uma ideia 

equivocada sobre a cartografia, entendida apenas “como uma técnica e um conjunto de 

conteúdos (...) mas é fundamental entendê-la como uma linguagem e também como uma 

metodologia na educação geográfica”. (Castellar, 2010, p.28). A autora fala inclusive para 

além da alfabetização cartográfica, para o letramento. Para Castellar, o letramento 

cartográfico está relacionado com “criar condições para que a criança leia o espaço vivido, 

utilizando a cartografia como linguagem para que haja o letramento geográfico” (2010, p. 23). 
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 Stefanello (2009, p. 93) elucida que o termo “alfabetização cartográfica” refere-se à 

“interpretação das informações contidas nos mapas, as quais são codificadas, e os códigos, 

por sua vez, têm cores, formas, tamanhos e texturas”. 

 Ainda em relação à aquisição dos elementos da linguagem gráfica Simielli (2010) 

apresenta o nível do problema no contexto nacional. A autora apresenta que: 

Em cursos ministrados em várias cidades do Brasil, constatou-se que o problema de 
leitura eficiente de mapas não estava restrito às faixas etárias até então pesquisadas 
(11 a 15 anos), mas estendia-se também aos professores, mostrando um problema 
real da falta de alfabetização cartográfica na escolaridade formal. (SIMIELLI, 2010, 
p. 89) 
 

 No artigo “Leitura cartográfica no ensino médio: um estudo do grau de conhecimento 

do aluno”, Porto e Ramos (2016) destacam a precariedade da alfabetização cartográfica, o que 

culmina em alunos chegando ao ensino médio sem os conhecimentos básicos de cartografia. 

Os autores argumentam que “a realidade e a pesquisa mostraram um nível deficiente de 

aprendizagem e habilidades ou competências cartográficas” (PORTO e RAMOS, 2016, p.8). 

Com vistas a mitigar esse problema, os autores sugerem que: 

A alfabetização cartográfica precisa ter mais incentivos e aulas mais desenvolvidas, 
exercícios práticos, e uma maior interação com aluno e professor para haver a 
eficiência do ensino das diversas temáticas utilizando a cartografia nas escolas do 
ensino médio como é proposto. (PORTO e RAMOS, 2016, p.1) 
 

 Na categoria “Ensino de Geografia em Diferentes Contextos”, a relevância e a 

categorização desses artigos não ocorrem simplesmente por acontecerem em lugares 

“diferentes”, mas porque o contexto analisado - o local - é o mais relevante, é o foco do 

trabalho. Essa categoria conta com 11 artigos e nos traz a pluralidade dos diferentes lugares 

de estudos realizados pelos autores, como: comunidade quilombola, aldeia indígena, escola 

rural, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e escola técnica. Por exemplo, existe outro 

trabalho relacionado à escola indígena (Sabor, Cultura e Meio Ambiente: O Uso de Plantas 

Medicinais para Qualidade de Vida) e que não está nessa categoria, pois o foco apresentado 

pelos autores é a divulgação científica. 

 Nessa categoria há um predomínio de trabalhos sobre educação do campo (cinco do 

total), como, por exemplo, o artigo “Educação do campo: histórico de luta e processo de 

conquista pelos movimentos sociais”. Nele, Alves (2016a) faz uma diferenciação entre 

educação rural e educação do campo, as transformações históricas, as especificidades de 

educar nesse contexto e o caráter engajado desse tipo de atividade. A autora defende que: 

A luta pela Educação do Campo envolve desde a abertura, permanência e não 
fechamento de escolas públicas no meio rural, além da reivindicação de Projetos 
Político Pedagógicos/PPP críticos à realidade do campo brasileiro, onde a educação 
seja no e do Campo. Defende a criação e adoção de materiais didáticos que abordem 
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a realidade do campo brasileiro, ao invés de invisibilizá-lo através da visão do 
campo implementada pelo agronegócio. Assim como a formação de profissionais 
capazes de entender e lidar com a vivência do camponês, que incluam formas de 
abordagem de conteúdos programados no currículo, adequação a um calendário 
escolar diferente das escolas urbanas, que respeitem o período de plantio e colheita. 
Estamos falando neste momento de uma educação que esteja ligada as práticas 
locais e culturais, e para que isso ocorra deve haver previsão/planejamento de tais 
atividades em seu currículo, inclusive no seu calendário escolar, dando prioridade às 
formas de reprodução social dos trabalhadores e não da reprodução do capital. 
(ALVES, 2016a, p.5) 
 

 Inserido ainda nesses diferentes contextos, o artigo “Educação Quilombola e as 

Comunidades do Imbé” de Nascimento et al (2016) trabalha o conceito de “educação 

quilombola” numa escola inserida nesse espaço. A pesquisa desenvolvida descobre que apesar 

de ter sido positivo o trabalho de educar em um espaço interdisciplinar, formador de 

identidade social e de “pertencimento ao meio vivido” não é possível ainda se falar em 

“educação quilombola” (NASCIMENTO et al, 2016, p.8). Os autores destacam ainda que: 

É certo que a educação para a diversidade tem sido alvo de inúmeros debates e 
conferências educacionais, contudo não basta só o debate e sim ações que mudem 
essa realidade. Como podemos observar, é de grande importância para as 
comunidades em questão a implantação de políticas públicas que gerem 
oportunidades de ensino, qualificado e especifico para a realidade das comunidades, 
de forma que atendam às necessidades locais e que seja possibilitado o resgate da 
cultura local, já que a mesma está se disseminando devido forte movimento de 
aculturação. Levando em consideração que a educação é uma via de mão dupla, o 
saber adquirido pelo aluno em sua vida fora da escola deve ser levado para sala de 
aula e compartilhado, assim havendo uma troca de informação e experiência é 
fundamental para a formação da visão de mundo do aluno. Mesmo sendo escolas 
inseridas em comunidades quilombolas, essa visão de mundo deve ser trabalhada, 
mas ao mesmo tempo os levando ao entendimento do porque de sua cultura e 
incentivando sua continuidade. (Ibid., p.9) 
 

 A “Inclusão” é uma categoria que apresentou sete trabalhos, dos quais cinco são 

relacionados à cartografia (tátil ou mapa mental) para alunos cegos, um trabalho relacionado a 

aluno surdo e um trabalho para aluno com necessidades educacionais especiais (com 

dificuldades cognitivas). Concordamos com Mantoan quando esta defende que precisamos 

entender que a inclusão vai precisar de uma mudança de perspectiva a respeito do que é 

educação (2015, p. 16), “a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 

transgressora” (MANTOAN, 2015, p. 20). A autora lembra-nos que: 

Confirma-se, ainda, mais uma razão de ser da inclusão, um motivo a mais para que a 
educação se atualize, para que os professores aperfeiçoem as suas práticas e para que 
escolas públicas e particulares se obriguem a um esforço de modernização e de 
reestruturação de suas condições atuais, a fim de responderem às necessidades de 
cada um de seus alunos, em suas especificidades, sem cair nas malhas da educação 
especial e de suas modalidades de exclusão. (Mantoan, 2015, p. 30) 
 

 Sobre a inclusão de pessoas cegas, Almeida (2010) - estudiosa da cartografia tátil e o 

ensino de geografia - nos explica que “a pessoa com deficiência visual, para a apreensão da 
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linguagem gráfica, conta apenas com a audição e o tato e com alguma visão residual, se 

possível” (ALMEIDA, 2010, p.119). Ela reforça que os mapas táteis reforçam a importância 

da cartografia como “processo de comunicação” (ALMEIDA, 2010, p.130). As mudanças 

tecnológicas vividas nas últimas décadas tem como contribuir grandemente para os estudantes 

com deficiência visual, especialmente “computadores com sintetizadores de voz, lupas 

digitais e as impressoras Braille e relevo” (ALMEIDA, 2010, p.140). 

 No artigo “A cartografia tátil como ferramenta de inclusão para os deficientes visuais 

nas aulas de geografia”, David de Abreu Alves (2016b) defende a educação como forma de 

diminuir as dificuldades que “as pessoas com deficiência tem para conviverem no meio 

social” (2016b, p.3). Para o autor: 

A geografia tem um potencial inclusivo nítido, pelas abordagens que a mesma é 
capaz de realizar. As novas metodologias para seu ensino devem atrair os alunos 
para a valorização da mesma e do conhecimento, importantes para a formação de 
identidade. O resgate do uso de mapas e as novas variações das representações 
cartográficas acabam por facilitar o trabalho do professor e efetivar a premissa de 
inclusão quando a mesma busca compor conhecimento sem barreiras ou distinções. 
(ALVES, 2016b, p. 10) 
 

 Diante do desafio que é a inclusão e a gama de necessidades e características 

constitutivas dos educandos, o número de artigos parece pouco expressivo. 

 A categoria “Avaliação” apresentou apenas dois trabalhos. Entendemos que esse é um 

número reduzido visto que “O processo de ensino-aprendizagem é composto do 

planejamento, execução e avaliação” (ZAMBONE, 2012, p. 131). Zambone realizou uma 

pesquisa em que os professores se queixaram do engessamento do processo avaliativo 

“dificultando ainda mais o uso de aspectos qualitativos e reforçando os aspectos 

quantitativos” (p. 132) e que muitas vezes “a avaliação em Geografia é caracterizada como 

um instrumento de controle ou acompanhamento externo”. (p. 140). Ela ressalta para o fato de 

que: 

Avaliar em geografia pressupõe o uso de instrumentos que se relacionem à 
ampliação da capacidade de leitura dos espaços. Assim, mapas, croquis, desenhos, 
imagens são os instrumentos mais utilizados, embora ainda de forma tímida em seu 
conjunto. A prova, composta de questões de múltipla escolha, dissertativas, 
complete, relacione e outros, é o instrumento ainda mais utilizado. (Ibid., p. 146) 
 

 Lesann (2009) define a avaliação como “uma ferramenta para intervenções, um 

processo constante e sistemático que tem por finalidade verificar em que medida os objetivos 

pedagógicos estão sendo atingidos, as habilidades dominadas e as competências, alcançadas” 

(LESANN, 2009, p. 82). 

 Silva Junior, Matias e Silva (2016) no artigo “A participação da geografia no exame 

nacional do ensino médio” destacam a ideia de que a avaliação é “um importante instrumento 
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da ação pedagógica” (SILVA JUNIOR, et al, 2016, p.2). Os autores destacam a importância 

da avaliação: 

A avaliação é o momento mais marcante para a didática exercida no ensino-
aprendizagem, pois é onde paramos para fazer análise e acompanhamento da 
produção/construção do saber, abrangendo não apenas o aluno, mais também o 
professor. O processo avaliativo não deve ser encarado como uma arma de defesa do 
professor para seus alunos, mais como um mecanismo e auxílio a sua metodologia 
de ensino (Ibid., p.2). 
 

 Eles argumentam ainda que as avaliações estão relacionadas “com o meio social e 

econômico, indo, portanto, para além da dimensão escolar” (Ibid., p.3). A pesquisa que eles 

desenvolveram tinha como objetivo analisar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

neste sentido eles explicam que: 

Entender o papel do ENEM, no contexto das políticas educacionais requer, portanto 
entender os contextos que estas políticas econômicas e sociais, tem posto para os 
sistemas educacionais, portanto uma concepção de avaliação norteada pelos 
princípios economicistas e de base de mercado, a exemplo da discussão sobre 
competências e habilidades. Nesse sentido fica cada vez mais claro o papel 
estratégico da educação que tenciona o campo de mudanças a partir de avaliações 
que tem como foco principal a formação de uma sociedade que atenda às 
necessidades das nações. (JUNIOR, MATIAS E SILVA, 2016, p.4). 
 

 A categoria “Ensino a Distância (EaD)” possui dois trabalhos. Embora apareçam 

apenas dois artigos sobre EaD, consideramos que, em termos de ocorrência, o quantitativo é 

relevante, uma vez que essa é uma área recente dentro do campo do Ensino de Geografia, 

sendo, desta forma, uma área em crescimento, tanto no ponto de vista da prática quanto na 

comunidade acadêmica. “A EaD é claramente tomada como modalidade de ensino para 

aceleração rápida da expansão de vagas no ensino superior” (MOROSOV ALONSO, 2010, p. 

1320), é relativamente recente e por isso vem ganhando espaço. Milléo (2011) nos esclarece 

que a modalidade de ensino a distância é um facilitador, pois deixa estudantes e 

universidades/escolas mais “próximas”, sendo assim, “uma alternativa pertinente em casos 

como é o do Brasil, por exemplo, que possui um grande território e também déficits 

educacionais históricos” (MILLÉO, 2011, p. 47). Mas nos chama a atenção à preocupação 

com a qualidade em relação a esta modalidade de ensino, lembrando que: 

Há autores que veem com preocupação a tamanha utilização do ensino a distância 
no país, como Bohadana e do Valle (2009), no texto O quem da educação a 

distância, em que chamam atenção para as preocupações quantitativas que têm 
norteado as discussões a respeito dessa modalidade de ensino e colocam a 
necessidade de consideração sobre a pertinência da mesma com uma série de 
indagações que dizem respeito às necessidades da clientela a que se dirige tal 
modalidade, os casos em que seria aplicável, aqueles em que deveria ser afastada e, 
mesmo, se esta deve ser aceita como universal. (MILLÉO, 2011, p. 52) 
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 Compartilhamos da preocupação Romeiro e Sousa (2016), as autoras do artigo 

“Tecnologias para aprender ou aprendendo com as tecnologias: O ensino a distância e o 

advento das novas tecnologias”, quando afirmam que: 

Há inúmeros benefícios na Educação a Distância, porém como em todo nosso 
sistema de ensino também há obstáculos. Não se pode estagnar diante destes 
obstáculos em prol da defesa cega desse método de educação. Pois a melhoria da 
Educação a Distância associa-se à mitigação das implicações negativas por eles 
causados. A EaD é um dos mecanismos criados para a difusão do conhecimento e os 
impactos contraproducentes na educação devem ser considerados e discutidos. 
(Romeiro e Sousa, 2016, p.9) 
 

 A categoria “Ensino Superior” é outra que figura com apenas dois trabalhos. 

Acreditamos que isso se deva ao fato de existirem muito mais professores de geografia 

trabalhando no 2º segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio do que no Ensino 

Superior. Dias (2016) aponta para um crescimento substancial em relação ao número de vagas 

no ensino superior, mesmo se considerarmos o aumento da população: 

É notável o avanço da quantidade de instituições de nível superior no território 
brasileiro. Ao fazer relação com o número da população, logo é perceptível que em 
relação proporcional o número de institutos de educação superior (IES) cresce 
73,68% no período de 2001 a 2012, enquanto que no mesmo período a população 
cresce apenas 11,57%. (DIAS, 2016, p.16) 
 

 André Luis Pereira Corrêa no artigo “Educação superior brasileira: tensões entre 

conquistas e desafios a partir da adoção de políticas públicas para um projeto de sociedade 

igualitário” propõe uma “reflexão acerca da adoção de políticas de assistência estudantil e 

ações fundamentais que possibilitem a permanência de alunos oriundos das classes oprimidas, 

bem como garantir a qualidade (excelência) acadêmica” (2016, p.2). O autor defende que: 

É preciso dar atenção à popularização da universidade brasileira sem descuidar do 
rigor formativo (excelência). Aqui destaca-se a importância de investimentos em 
torno da diversificação cultural e do tripé universitário, que embarcam o ensino, a 
pesquisa e a extensão, e que além de fomentar o desenvolvimento da capacidade 
criativa, oportunizar a relação da teoria com a vivência, possibilitar a expansão, 
produção e emancipação do conhecimento, possibilita o incentivo através de 
auxílios e bolsas que potencializam as chances de permanência e conclusão. [...] 
Acredita-se que a forma mais eficaz para a democratização do ensino superior seja 
através de políticas públicas que garantam a permanência e conclusão de estudantes 
de classes trabalhadoras na universidade. Evidencia-se desta forma também o papel 
do professor, inclusive e principalmente no campo da Geografia, como um militante 
a favor da justiça social, sendo este um potencial agente de transformação social, 
interferindo diretamente na autoestima da população e na busca pela emancipação 
daqueles que, dentro de um antigo projeto de sociedade, encontram-se em situação 
de possíveis explorados pelo sistema do capital. (CORRÊA, 2016, p.8) 
 

 Apesar desse movimento crescente na oferta de vagas para formação superior o 

número de artigos da categoria “Ensino Superior” é bem pequeno. 
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A CATEGORIA “DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA” 

 A categoria “Divulgação Científica” possui 20 trabalhos, sendo a terceira categoria 

com maior frequência. Destacamos que não observamos a ocorrência da expressão 

“divulgação científica”, desta maneira, não fosse o nosso interesse em investigar se ocorre ou 

não DC no ensino de geografia, esses trabalhos poderiam estar distribuídos em outras 

categorias tais quais: Didática e Prática de Ensino em Geografia, Formação Docente, 

Alfabetização Cartográfica ou ainda Ensino de Geografia em Diferentes Contextos. No 

entanto, quando analisamos a abordagem que os autores apresentam sobre os temas, as 

práticas que eles relatam, verificamos que os mesmos utilizaram a DC para o ensino de 

geografia.  

 No ensino de ciências os textos de DC “vem sendo amplamente divulgados já há 

vários anos e parece hoje ser uma prática corrente em muitas escolas.” (SILVA, 2017, p. 53). 

Concordamos com o autor quando afirma que “parece que o termo divulgação científica, 

longe de designar um tipo específico de texto, está relacionado à forma como o conhecimento 

científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula numa sociedade como a 

nossa” (Ibid., p.53). 

 Com o passar dos anos, o papel que a DC exerce foi se modificando, “acompanhando 

o próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia.” (ALBAGLI, 1996, p. 397). Albagli nos 

esclarece ainda que a DC pode atender diferentes objetivos: Objetivos educacionais, em que 

pode se confundir com a educação científica; Objetivos cívicos, que consiste em informação 

para a tomada de decisão por parte da sociedade e; Objetivo de mobilização popular, 

melhorando a participação da sociedade ao exigir suas necessidades (ALBAGLI, 1996, p. 

397). 

 Moreira (2006) aponta como uma das principais razões para uma condição social 

brasileira – que exclui socialmente também pelo viés da falta de conhecimento científico – 

“reside na ausência de uma educação científica abrangente e de qualidade no ensino 

fundamental e médio no país” (MOREIRA, 2006, p.11). Para o autor, outro problema do 

ensino de ciências é que “o ensino de ciências é, em geral, pobre de recursos, desestimulante e 

desatualizado” (Ibid., p.13). Nesse sentido, os artigos que apresentam formas do uso da DC 

no ensino de geografia vêm cumprindo um papel essencial de suprir essa demanda.  

 Dito isso, por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2016) categorizamos os artigos 

que abordam a DC em sala de aula de acordo com os níveis de interação com a Divulgação 

Científica (quadro 1), deste modo, foram formadas três categorias: O professor faz 

Divulgação Científica (com 13 artigos); Professor e aluno fazem Divulgação Científica (com 
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cinco artigos) e; A Divulgação Científica para além dos muros da escola (com dois artigos). 

Podemos observar essa distribuição no gráfico 2. 

Quadro 1. Títulos dos 20 artigos da categoria “Divulgação Científica” e sua respectiva subcategoria. 

Categorias Títulos dos artigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor faz 
Divulgação Científica 

A música e a poesia na geografia escolar 
Desenhos animados: uso de imagens como ferramenta para o 
ensino da geografia a partir da educação infantil 
Inserção da temática “Geodiversidade” na Educação 
A geografia escolar e a organização espacial brasileira: um 
olhar a partir das charges e imagens 
Elaboração de materiais didáticos voltados para o ensino de 
solos 
Análise do posicionamento de professores: Uso de recursos 
didáticos no ensino da Geografia 
Reflexão sobre o ensino da Geografia– desafios e 
perspectivas 
O uso de filmes e charges como recurso didático no ensino de 
geografia para trabalhar o tema nordeste. 
Construindo o conhecimento geográfico através de recurso 
lúdico 
Ensino de Geografia: Novas propostas metodológicas para 
trabalhar os Conceitos Geográficos 
O Uso do WhatsApp como Ferramenta Pedagógica 
Jogo de futebol: contribuição para o ensino de Geografia 
A geografia na Educação Básica por meio dos Jogos 
Eletrônicos 

 
 
 

Professor e alunos 
fazem Divulgação 

Científica 

Uso de textos jornalísticos em sala de aula 
O uso do humor gráfico 
Ensino de Geografia: o cordel no olhar regional 
A música como tema norteador dos conteúdos de Geografia: 
um relato de experiência com os estudantes da EEEFM José 
Rocha Sobrinho em Bananeiras – PB 
Meio Ambiente em quadrinhos: Cartilha Gráfica como 
Artefato Didático para trabalhar Questões do Meio Ambiente 
no Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano 

A Divulgação 
Científica para além 
dos muros da escola 

Problemas urbanos, indiferença e passividade: uma 
experiência cinematográfica realizada no campo da educação 
entre 2014 e 2015, na Penha – bairro da periferia de Campos 
dos Goytacazes 
Sabor, Cultura e Meio Ambiente: O Uso de Plantas 
Medicinais para Qualidade de Vida 
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Gráfico 2. Subcategorização da categoria “Divulgação Científica” 

 

 

 Quando consideramos os nomes dos artigos da categoria “Divulgação Científica” 

analisando as palavras que apareceram com maior frequência, temos: Geografia, 11 vezes; 

Ensino, nove vezes; Educação e meio, quatro vezes cada; Ambiente, três vezes e; Experiência, 

ferramenta, didático, imagens, recurso, escolar, charges, música, partir, olhar e tema, duas 

vezes cada. Este foi o resultado da lista gerada pela nuvem de palavras (Figura 2), utilizando o 

site https://www.wordclouds.com/. 

 
Figura 2. Nuvem de palavras dos títulos dos 20 artigos da categoria “Divulgação Científica” 

 Os 13 artigos inseridos na categoria “O professor faz DC” são trabalhos que 

apresentam situações em que a DC é feita no contexto do ensino-aprendizagem, porém de 

modo unilateral, ou seja, apenas o professor divulga, ou trabalha com objetos, suportes de 

divulgação, tais quais: música, filmes, poesia, desenho animado, charges, imagens, bonecos, 

aplicativo de celular (WhatsApp) e jogo eletrônico. 
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 Albagli (1996) contribui para o entendimento de que embora a DC esteja muito 

associada à mídia e aos museus e centros de ciência, a relação entre DC e ensino é muito 

próxima, especialmente na educação básica. A autora afirma que: 

Embora a divulgação científica seja geralmente percebida como sendo baseada em 
mecanismos de educação informais, dado que seu alvo é o público leigo em geral, é 
inevitável sua relação com a educação científica formal oferecida pelas escolas 
primárias e secundárias. (ALBAGLI, 1996, p. 402) 
 

 Percebemos por parte desses professores um esforço nítido em tornar melhor suas 

práticas de ensino, aproximar os estudantes do universo científico, trazendo o cotidiano pra 

ciência e a ciência para o cotidiano. Essa atitude, de acordo com Izquierdo (2005), é muito 

importante para melhorar o ensino de ciências. Assim como são necessários “materiais de 

ensino de boa qualidade, ambientes escolar, doméstico e comunitário que valorizem a 

aprendizagem”, as melhorias necessárias à educação em ciências precisam de profissionais 

bem preparados e com perfil para essa atividade (IZQUIERDO, 2005, p. 157). O autor afirma 

que: 

A conclusão é que para melhorar a educação em Ciências, as escolas precisam de 
professores mais bem treinados na matéria utilizando currículos que ensinem aos 
alunos o método científico e que sejam bases efetivas no ensino de Ciências. Em 
sociedades de maior igualdade econômica pode ser mais fácil recrutar educadores 
que tenham um bom conhecimento científico devido aos salários relativamente mais 
altos e às melhores condições de trabalho, principalmente em escolas com alunos do 
terceiro nível mais baixo de distribuição de renda. Essas escolas não teriam 
condições muito diferentes das escolas com alunos de classe socioeconômica 
“média”. No entanto, para que o nível global do ensino de Ciências seja alto nas 
escolas de um país, faz-se necessária a possibilidade de recrutar educadores com 
melhor preparo para ensinar nas escolas. (Ibid., p. 205) 
 

 O autor confirma, pela sua experiência, que há muitos profissionais empenhados em 

realizar as transformações necessárias para melhorar o ensino de ciências: 

Tenho encontrado, em muitas de nossas escolas e professores, uma notável 
capacidade de resistência, esperança e criatividade, que tem resultado em belíssimos 
exemplos de uma educação mais generosa e com mais sentido, promovendo jovens 
mais generosos e com mais sentido. Nesse mundo que continua valendo a pena 
construir, as Ciências e as Artes são instrumento e fruição, recursos para a vida e 
razão de vida. (Ibid., p. 186) 
 

 Stefanello defende o uso da arte como recurso metodológico (2009, p. 114). Embora 

não necessariamente o uso de artes (visuais, plásticas, música, etc.) em sala de aula represente 

o uso de DC, muitos dos trabalhos selecionados o fazem. A autora reforça o caráter lúdico 

associado ao uso de arte em sala de aula, assim como a associação dos conteúdos ao dia-a-dia 

dos alunos. Stefanello defende que: 

Desde que inseridos adequadamente em um planejamento, a utilização de músicas 
(interpretação, paródias), poemas, gibis, dramatizações, fotografias e ensaio 
fotográficos, charges e tantas outras opções refere-se a estratégias para sensibilizar o 
aluno para um determinado conteúdo geográfico, para introduzi-lo ou para 
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aprofundá-lo em reflexões críticas ou ainda como atividade complementar. Muitos 
desses recursos estão presentes em nosso cotidiano e remetem ao espaço vivido e, 
por isso, tornam o conteúdo mais significativo. (STEFANELLO, 2009, p. 114) 
 

 Graciele Souza Duarte (2016) no artigo “Construindo o conhecimento geográfico 

através de recurso lúdico”, aborda a utilização de recursos lúdicos (bonecos de pano) para 

ensinar e/ou divulgar ciência. Não se trata mais de uma aula, mas de uma experiência de 

fantasia na qual o objetivo é contribuir para que o aluno construa conhecimento. Ela destaca a 

atitude dos alunos diante dessa prática: “É notório o envolvimento, a participação e 

entusiasmo quando o professor chega à sala com novos recursos e metodologias 

diferenciadas”. A autora ressalta a importância de fazer uso de recursos lúdicos porque estes 

“despertam o interesse e a curiosidade dos alunos e, assim, a aula rende, flui e comprova que 

o método tradicional não aguça a vontade e o prazer nos alunos em adquirir conhecimento”. 

Para favorecer a construção do conhecimento a autora defende que os “professores devem 

utilizar de metodologias diferenciadas para emancipar o conhecimento, mesmo em meio a 

várias dificuldades e percalços encontrados na carreira docente pela precarização de seu 

trabalho” (DUARTE, 2016, p.10). 

 Já nos cinco artigos categorizados como “Professores e alunos fazem DC”, 

percebemos que além de ocorrer DC por parte do docente, ocorre também por parte dos 

discentes, de diferentes formas, tais quais: mostra de música, cordel, texto e humor gráfico 

(tirinhas e quadrinhos). 

 Barros (2005) é bastante crítico em relação à percepção de que a DC colabora para 

uma formação cidadã. Na opinião dele, atualmente, é bem mais do que isso. O autor afirma 

que: 

Não é mais o momento para aquele que trabalha com divulgação da ciência de se 
iludir pensando que seu trabalho tem como principal finalidade aumentar a bagagem 
cultural de uma parcela da população. Na verdade, o interesse crescente por parte de 
governos e de orientações internacionais tem como motivação a transformação do 
conhecimento científico em produto que pode ser consumido. (BARROS, 2005, p. 
127) 
 

 No entanto, o autor ainda defende a DC como essencial para se pensar no futuro e agir 

no presente, visando às garantias das condições de vida futuras e não se restringindo a 

interesses consumistas que temos na atualidade: 

A divulgação da Ciência na atualidade assume um papel político de maior 
abrangência, pois somente a partir da conscientização da sociedade será possível 
pensar em outros modelos que não estejam pautados nas ideias de progresso e de 
desenvolvimento na forma como eles têm sido pensados. O maior conhecimento que 
a ciência pode trazer se devidamente socializado, contribuirá para uma nova visão 
de mundo em que o futuro é decorrência de ações do presente. Muitas ações 
possíveis no presente poderão ter implicações desastrosas no futuro e não deverão 
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ser realizadas, mesmo que tragam aparentes vantagens e lucros imediatos. 
(BARROS, 2005, p. 131) 
 

 No artigo “A música como tema norteador dos conteúdos de geografia: um relato de 

experiência com os estudantes da EEEFM José Rocha Sobrinho em Bananeiras – PB” Ana 

Cláudia Ribeiro da Silva (2016) relata que os alunos realizaram uma mostra de arte na qual 

expuseram, por meio da música e do teatro (musical), conteúdos científicos que foram 

trabalhados de forma multidisciplinar ao longo do ano. Como resultado, os alunos se 

integraram mais, gostaram do resultado e acharam que estudar foi divertido. Sobre os alunos, 

a autora diz que eles puderam “desenvolver ou mostrar um pouco de seu talento e se 

identificar com algum estilo de música ou até atividade artística”. A autora observa ainda que: 

Durante as etapas do projeto, os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de 
aprender os conteúdos de geografia de forma lúdica, através de pesquisas realizadas 
em letras de músicas que abordassem os temas que estavam sendo apresentados em 
sala de aula durante os três primeiros bimestres. Assim, além de interpretarem e 
analisarem as letras de músicas e relacioná-las com os assuntos abordados pela 
professora de Geografia, os alunos também puderam se juntar em equipes e até se 
aproximar mais de outras turmas da escola. (SILVA, 2016a, p.10) 
 

 Os estudantes assumem certo protagonismo nos dois artigos da categoria “A DC para 

além dos muros da escola”. O que ocorre nas duas categorias anteriores também ocorre nesta, 

porém a divulgação ultrapassa os limites da escola, trazendo um retorno para a comunidade, 

ou seja, os estudantes se tornam divulgadores para além do contexto de sala de aula e 

ambiente escolar. Podendo chegar ao nível de participação cidadã, reivindicando, junto ao 

poder público que transformações sejam realizadas de acordo com o conhecimento adquirido, 

produzido, divulgado e que visa gerar transformação. 

  Para Massola, Crochikl e Svartman a ideia de que a divulgação científica é uma forma 

de prestar contas à sociedade não colabora para a compreensão da ciência pela sociedade. Eles 

afirmam que: 

O resultado deste processo é uma imagem distorcida da atividade científica, que 
identifica ciência e tecnologia e impede, mais do que ajuda, a pensar sobre as 
relações problemáticas entre ciência e sociedade, especialmente se considerarmos o 
papel da ciência (e não ainda da tecnologia) nos processos de dominação social. 
(MASSOLA, CROCHÍKL e SVARTMAN, 2015, p. 313). 
 

 Compreendemos que desenvolver atividades de divulgação como as apresentadas 

pelos artigos dessa subcategoria contribui para diminuir a distorção da imagem de ciência por 

parte da sociedade. Os autores seguem suas críticas ao defender que sem o devido cuidado a 

DC pode ter um efeito prejudicial ao entendimento de mundo por parte das pessoas que se 

buscava “salvar” da ignorância: 
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Mesmo o efeito por outro lado desejável de combater a ignorância por meio da 
divulgação de informações científicas, quando realizado de forma a desconsiderar 
essas relações entre ciência e sociedade, pode retirar das massas a possibilidade de 
interpretar seu próprio mundo, sem a contrapartida de instruírem-nos sobre a 
maneira pela qual ele é de fato explicado pela cultura científica. (MASSOLA, 
CROCHÍKL e SVARTMAN, 2015, p. 317). 
 

 Nesse sentido, modelos de trabalho de DC nos quais os alunos dão um retorno pra 

sociedade e/ou agem politicamente - no sentido de reivindicar suas necessidades - possibilita 

que as pessoas interpretem a realidade em que se inserem. Isso é possível de ser observado no 

artigo “Problemas urbanos, indiferença e passividade: uma experiência cinematográfica 

realizada no campo da educação entre 2014 e 2015, na Penha – bairro da periferia de Campos 

dos Goytacazes”, de Joilson Bessa da Silva. O trabalho relata uma experiência em que os 

alunos produziram material cinematográfico sobre as condições ambientais e de transporte da 

região onde se localiza a escola, divulgaram esse material na escola e para a comunidade do 

entorno e produziram um documento (abaixo-assinado) entregue às autoridades públicas, 

exigindo as melhorias que julgavam necessárias no bairro. O autor conclui que: 

Existem esperanças. Os problemas tem solução. Contudo a solução depende do tipo 
de gestão de cada cidade, do papel ativo dos cidadãos, do seu comprometimento 
com o bem estar coletivo e com a qualidade de vida de todos. Para atingir estes 
objetivos, é importante que todos participem de alguma forma do planejamento e da 
elaboração de políticas públicas. (SILVA, 2016b, p.10) 
 

 Em relação aos alunos, o autor explica que: 

Essa experiência cinematográfica no campo da educação [...] fez com que os alunos 
deixassem de ser meros espectadores para atuarem como sujeitos. Mais do que isso, 
levou as turmas envolvidas a perceberem que a participação de todos é fundamental 
para melhorar a qualidade de vida em diferentes escalas espaciais. Para que este 
objetivo seja alcançado, é imprescindível combater a indiferença e a passividade 

diante de tudo, conceitos fundamentais tratados neste trabalho. (SILVA, 2016b, 
p.11) 
 

 Os níveis de interação com a divulgação científica em sala de aula é que serviu de base 

para a subcategorização da categoria “Divulgação Científica”. Os suportes e textos utilizados 

pelos professores foram diferentes, assim como seus objetivos e análises. Os autores 

consideraram salutar a utilização de DC em sala, pois esta, segundo eles, está associada a uma 

forma de melhorar a aprendizagem. Realizar trabalhos de DC em sala diante da precariedade 

de condições, na maioria dos casos, requer, além de competência acadêmica, disposição e 

engajamento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A divulgação científica é uma atividade que está muito relacionada à educação não 

formal, espaços e museus de ciências, mas também está intimamente ligada ao ensino, 

especialmente o ensino de ciências. Existe uma grande quantidade de trabalhos que abordam 



31 

 

o uso de textos de divulgação científica e as aulas de ciência. Compreendemos que práticas de 

divulgação científica não se restringem a um tipo de texto, mas a forma como o conteúdo 

científico está sendo trabalhado. Sendo assim, filmes, músicas, quadrinhos e aplicativos de 

celular podem servir de suporte para a divulgação científica, para fomentar, propiciar, iniciar 

um debate acerca de determinado conhecimento científico. Aqui, observamos que por 

conhecimento científico não podemos nos restringir às ciências naturais, mas também às 

ciências humanas e, no caso da geografia, que tem aspectos humanos e naturais em si, 

podendo abordar todos esses. 

 Começamos com o objetivo de conhecer o que os pesquisadores e professores de 

geografia tem feito de divulgação científica nas suas aulas. Verificamos a ocorrência de 

alguns trabalhos que abordam o uso da divulgação científica nas aulas de geografia. Em geral, 

esses professores buscam tornar o conhecimento científico algo mais próximo da realidade, 

algo menos pedagógico e escolástico e mais social e cotidiano, com vistas a melhorar a 

aprendizagem, tornando as aulas mais agradáveis e interessantes. Verificamos que mesmo 

sem identificar a expressão “divulgação científica” muitos professores têm realizado trabalhos 

com esse intuito. 

 Compreendemos que ainda há muito para ser construído tanto no sentido 

epistemológico da ciência, no sentido de romper com as barreiras entre ciências humanas e da 

natureza, quanto no sentido de melhorar as condições de ensino, tanto no que diz respeito à 

estrutura e dinheiro, quanto ao capital humano que, muitas vezes, necessita de estímulos para 

prosseguir com a prática docente e com a sua formação continuada diante de um mundo em 

constantes e intensas transformações, não só dos aspectos tecnológicos quanto também de 

suas relações sociais. 
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