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Este trabalho trata de uma experiência de ensino e extensão no campo da formação
de professores que germinou da iniciativa de estudantes do curso de Licenciatura
em Geografia, da FURG, no que diz respeito às possibilidades do trabalho com a
cartografia na escola, tendo como pano de fundo as práticas de ensino realizadas
por acadêmicos do curso nos seus estágios de docência, no ensino médio, junto a
escolas do município do Rio Grande.  Numa parceria com a Comissão do Curso de
Geografia da FURG (ComCur) e a Associação de Geógrafos Brasileiros - Seção
Porto Alegre (AGB-PA), constituiu-se uma comissão que ao longo do primeiro
semestre de 2008 foi delineando e construindo o processo educativo, que no
segundo semestre culminou na “XIX Jornada Nossas Práticas, Nossos Desafios”,
um espaço de socialização de saberes, de práticas educativas e possibilidades
metodológicas para o ensino da geografia.
Os objetivos principais definidos foram: Proporcionar relatos de experiências sobre
práticas educativas escolares, em especial no ensino de cartografia, problematizar
formas de utilização de mapas, na sala de aula, além de destacar a linguagem
cartográfica na alfabetização geográfica de crianças e jovens. A XIX Jornada ocorreu
dia 01 de setembro de 2008, estruturada na forma de um mini-curso sobre a
cartografia escolar, pela manhã, Espaço de Diálogos e numa terceira etapa que
consistiu na socialização desses espaços.
O mini-curso foi ministrado por um professor que se dedica a estudar a temática,
que possibilitou novos olhares sobre as práticas do ensino da cartografia. O
momento seguinte foi à organização dos grupos que compuseram os Espaços de
Diálogos, pensado desde o planejamento da jornada com a finalidade de promover
as trocas de conhecimento. Assim os grupos foram diversificados com componentes

1 Acadêmico do curso de Geografia Licenciatura – williamgeofurg@yahoo.com.br
2Acadêmica do curso de Geografia Licenciatura - adrilessacardoso@hotmail.com
3 Professor de Geografia na rede privada de Canoas – RS - adrijose21@hotmail.com
4 Acadêmico do curso de Geografia Licenciatura - bruno.geo@hotmail.com
5 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação ambiental da FURG -
6 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da FURG -
claudia_cousin@yahoo.com.br
7 Acadêmica do curso de Geografia Licenciatura - marcelo_cousin@yahoo.com.br
8 Acadêmica do curso de Geografia Licenciatura - nelinhageografando@hotmail.com
9 Professora do Instituto de Educação da FURG - vchaigar@terra.com.br

mailto:vchaigar@terra.com.br
mailto:williamgeofurg@yahoo.com.br
mailto:adrilessacardoso@hotmail.com
mailto:adrijose21@hotmail.com
mailto:geo@hotmail.com
mailto:claudia_cousin@yahoo.com.br
mailto:marcelo_cousin@yahoo.com.br
mailto:nelinhageografando@hotmail.com


VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO

que trouxeram suas experiências (professores redes estaduais e municipais,
estudantes de graduação, magistério, dentre outros), estimulando relatos de
experiências e a aproximação de estudantes e professores. No terceiro momento,
ocorreu a socialização desses espaços com o grande grupo reunido onde os
coordenadores destes relataram os principais pontos de discussão nos espaços,
criando oportunidade para futuras discussões. O evento contou com a participação
de docentes da rede pública de ensino de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.
Constatamos que a interlocução, entre os 64 participantes, contando com
acadêmicos e professores, foi rica, pois permitiu uma ampliação do diálogo entre as
instituições de ensino e o levantamento de algumas das demandas relativas à
formação de professores e saberes presentes na Escola. O gostinho de quero mais,
registrado pelos depoimentos dos participantes, confirma a validade do evento e a
necessidade desses espaços formativos onde estudantes e professores, de
diferentes níveis de ensino, relatem experiências, problematizem o ensino de
Geografia e reflitam a profissão professor e a Escola Pública brasileira. Sobretudo
destacamos a posição de sujeitos do conhecimento assumida pelos estudantes e
demais participantes do Projeto, em contraposição a de meros e passivos objetos,
caso simplesmente optassem por consumir ou se submeter a formas de
conhecimento acabadas e produzidas exteriormente aos mesmos.
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