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EMENTA 

 A presença dos conceitos de espaço, rede e território entre os conteúdos de 

ensino da educação básica: finalidades, pressupostos e métodos. Problematização e 

diagnóstico das práticas escolares e proposição de situações didáticas favorecedoras da 

aprendizagem desses conceitos. Análise e criação de materiais didáticos destinados aos 

níveis fundamental e médio de ensino. 

OBJETIVOS 

 Promover a aproximação teórico-prática do educando ao mundo da educação 

básica, por meio de atividades que desenvolvam a capacidade de refletir sobre o ensino 

dos conteúdos relativos aos conceitos de espaço, rede e território. 

Analisar o currículo e o processo pedagógico da geografia escolar, tendo em 

vista a concepção de procedimentos escolares que considerem os alunos como agentes 

construtores do espaço e os induzam a uma atitude construtiva em relação ao 

conhecimento. 

 Transformar as experiências vividas nas escolas em conteúdo do processo 

formativo na universidade, articulando as atividades de formação do professor à 

realidade da educação básica, a fim de preparar o educando para o enfrentamento dos 

desafios do mundo contemporâneo em relação à Geografia escolar. 

 Conceber e desenvolver métodos, técnicas de ensino e materiais didáticos que 

facilitem o ensino e a aprendizagem dos conteúdos geográficos.  

CONTEÚDOS E PROCEDIMENTOS 

 As atividades valorizam o trabalho produtivo dos alunos a partir do acesso ao 

universo das pesquisas sobre a educação geográfica e à realidade vivida do ensino de 

Geografia. Os estudos, as pesquisas e as discussões de sala dirão respeito ao conteúdo 

básico identificado pelos seguintes pontos: 

I - Os conceitos de espaço, rede e território como conteúdo da Geografia escolar. 

 Parâmetros para pensar as necessidades formativas dos 

estudantes, considerando as demandas sociais em relação à 

educação básica no contexto das transformações sócio-espaciais 

contemporâneas. 

 Os conceitos e sua aprendizagem. Os conceitos de espaço, rede e 

território e sua importância para a educação geográfica escolar. 



II - A abordagem didática dos conteúdos conceituais geográficos 

 Caracterização, do ponto de vista epistemológico e político, do 

ensino de Geografia baseado numa pedagogia tradicional. 

 Criando meios para o desenvolvimento da criatividade, 

curiosidade e capacidade de análise crítica sobre temas e 

problemas relacionados ao espaço. 

Esses conteúdos serão estudados a partir do desenvolvimento dos seguintes temas para 

pesquisa coletiva, apresentação de texto e seminário: 

1 – A importância do conceito de território na crise atual da Ucrânia: análise da 

situação; identificação dos principais atores, seus interesses e formas de ação. 

Desenvolver os conceitos de território, fronteira e geopolítica. Refletir sobre a seguinte 

questão: se a situação em foco se passa em outro continente, quais podem ser os 

interesses que motivam o nosso esforço de conhecê-la como objetivo da educação 

básica?  

2 – Como se apresentam e se explicam as diferenças e as desigualdades regionais entre 

o Nordeste e o Sul do Brasil? Levante hipóteses preliminares sobre a questão. 

Estabeleça uma distinção entre diferenças e desigualdades. Levante dados e 

informações, de diversos tipos, que expressem as desigualdades. Que explicações 

apresentadas por pessoas e pelos meios de comunicação acerca desse tema merecem ser 

superadas e por que?  

3 – Até que ponto o crescimento populacional do Brasil explica os baixos níveis de 

condições de vida e trabalho da população, bem como a tendência de esgotamento dos 

recursos naturais que verificamos nos dias atuais? Apresente dados sobre o crescimento 

populacional do Brasil e indicadores de qualidade de vida. Escolha alguns recursos 

naturais, discuta a sua importância para a sociedade e levante informações acerca de sua 

disponibilidade e acessibilidade. 
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