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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

INSTITUIÇÃO: COLÉGIO PEDRO II 

CNPJ: 42.414.284/0001-02 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Campus Realengo II. 

ENDEREÇO: R. Bernardo de Vasconcelos, 941 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 

21.710-261 Tel.: (21) 2406-6800. E-mail: secretaria.geo@cp2.g12.br 

ÓRGÃO VINCULANTE: Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). 

UNIDADE ACADÊMICA: Departamento de Geografia 

MANTENEDORA: Ministério da Educação (MEC) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA 

 

DENOMINAÇÃO: Curso de Geografia – Licenciatura. 

MODALIDADE: Presencial. 

TITULAÇÃO CONFERIDA: Licenciado em Geografia. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas / Geografia. 

TURNO: Vespertino e Noturno. 

REGIME DE MATRÍCULA: Semestral. 

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: 

a) Previsto: 8 (oito) semestres letivos. 

b) Mínimo: 07 (sete) semestres letivos. 

c) Máximo: 16 (dezesseis) semestres letivos. 

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS: 40 por ano. 

FORMAS DE INGRESSO: Definidas de acordo com o Regimento Geral da Licenciatura do 

Colégio Pedro II. 

PORTARIA DE RECONHECIMENTO: Portaria nº 03 do Conselho de Pesquisa, Ensino e 

Extensão do Colégio Pedro II, de 17 de dezembro de 2018. 

CARGA HORÁRIA: 3340h. 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO: 

a)   Aulas teóricas: 2200h. 

b)   Prática como Componente Curricular: 420h. 

c)   Atividades Complementares: 200h. 

d)   Estágio Curricular Supervisionado: 400h. 

e)   Trabalho de Conclusão de Curso: 120h 

ÊNFASE: Estudos Decoloniais 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Discussões sobre a implantação de cursos de licenciaturas no âmbito do Colégio 

Pedro II vêm ocorrendo através de Grupos de Trabalho desde 2016. Com base nessas 

discussões, em 17 de dezembro de 2018, através da Portaria nº 03 de seu Conselho de 

Pesquisa, Ensino e Extensão, o Colégio Pedro II aprovou as propostas dos cursos de 

licenciatura em Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História. Desde então, o Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Geografia deu seguimento à elaboração 

do presente Projeto Pedagógico de Curso. 

Assim, este projeto destina-se à criação do Curso de Licenciatura em Geografia no 

âmbito do Colégio Pedro II, que se articula de maneira integrada com os cursos de 

licenciatura em Ciências Sociais, História e Filosofia. Nestes cursos, a formação será 

realizada diretamente por professores-pesquisadores com ampla e contínua atuação na 

Educação Básica e com vivências e experiências nas redes públicas e privadas. A proposta 

de criação de licenciaturas integradas em humanidades envolve princípios e objetivos 

pedagógicos comuns, tendo em vista que todos partem de uma abordagem decolonial.  

Ao oferecer licenciaturas com estruturas curriculares integradas, o Colégio Pedro II 

tem a intenção de promover uma formação com concepções mais amplas, estimulando a 

produção social do conhecimento e seu compartilhamento, bem como a construção do 

pensamento científico de modo interdisciplinar, tendo a pesquisa e a prática pedagógica 

como princípios formativos. Desta forma, o núcleo comum das licenciaturas integradas em 

humanidades está constituído por três eixos norteadores, a saber: eixo decolonial; eixo 

pedagógico; e eixo metodológico. Tal proposta tem como meta promover uma ação 

pedagógica mais reflexiva e, partindo de uma fundamentação interdisciplinar, estimular e 

fortalecer o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Em razão disso, esses 

cursos também estão integrados através de um Fórum. 

Além de atividades curriculares comuns, os percursos formativos de cada um destes 

cursos possuem componentes específicos de cada formação. Neste sentido, o Curso de 

Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro II também oferece uma sólida formação 

científico-geográfica e pedagógica voltada para o magistério em Geografia. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Colégio Pedro II, fundado em 2 de dezembro de 1837, foi criado para ser um 

referencial de educação secundária no período Imperial, funcionando como modelo oficial 
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de ensino para as províncias brasileiras e sendo um dos atores do processo de construção 

da Nação. Desde então, é reconhecida a histórica responsabilidade da Instituição no ensino 

das humanidades no Brasil. 

Inicialmente atuando como instituição definidora dos currículos nacionais de várias 

disciplinas escolares, ainda hoje o Colégio se destaca como a maior escola pública do país, 

com aproximadamente 13.000 alunos, sendo a única da esfera federal que oferece todos os 

níveis da escolaridade básica. Sua vasta tradição nesta esfera de ensino e, mais 

recentemente, sua atuação em nível de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, 

representa um grande diferencial qualitativo em relação a qualquer instituição universitária. 

Ao mesmo tempo, a Lei 11.892, de 29/12/2008, modificada pela Lei 12.677/2012, incluiu o 

Colégio Pedro II na rede federal de Educação como “especialista na oferta de educação 

básica e licenciaturas”.  Portanto, quer pela responsabilidade histórica do Colégio Pedro II, 

quer pela qualidade de seu corpo docente, que há muito articula teoria e prática, ensino, 

pesquisa e extensão, esta Instituição também pode contribuir para o ensino público do país 

através da oferta de cursos de licenciatura. Assim, a criação dos cursos de licenciaturas 

integradas se justifica a partir dos seguintes pontos / propostas pedagógicas: 

 

2.1. Cumprir o papel institucional e social do Colégio Pedro II 

 

A proposta de que o Colégio Pedro II passe a oferecer cursos de licenciatura vai ao 

encontro de demandas internas, de caráter institucional, e externas, de caráter nacional, no 

que diz respeito à formação docente para a Educação Básica no Brasil. Nos últimos anos, o 

Colégio Pedro II vem demonstrando preocupação e compromisso com a formação docente 

por meio da oferta de cursos de formação continuada, nos quais professores de diversas 

áreas do conhecimento formam o público-alvo. Neste sentido, além de diferentes cursos de 

extensão, o Colégio Pedro II oferece, hoje, cursos de pós-graduação lato sensu, programas 

de Mestrado Profissional e o Programa de Residência Docente, pioneiro dessa modalidade 

no Brasil. Nesse sentido, expandir a atuação no contexto educacional brasileiro é um 

imperativo político-pedagógico, uma vez que todas as etapas da Educação Básica, bem 

como cursos de formação continuada, já são ofertadas pela instituição. 

O Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFES), criados pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, por for força da Lei nº 12.677, 

de 2012. Nesta condição, ele passou a ter a mesma estrutura e organização dos Institutos 

Federais, passando a ter as mesmas competências e responsabilidades. Desta forma, a 

oferta de cursos de licenciatura pelo Colégio Pedro II, além de uma demanda da 

comunidade, apresenta respaldo na própria legislação que institui os IFES, uma vez que 
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passa a ser sua finalidade e característica o desenvolvimento da educação profissional e 

tecnológica. 

Segundo o art. 2º da Lei nº 11.892, de 2008, os IFES são instituições de educação 

superior, básica e profissional especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, tendo autonomia para criar e extinguir 

cursos, reger a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação 

superior de forma equiparada às universidades, bem como exercer o papel de instituições 

acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Equiparado aos IFES por 

imperativo legal, o Colégio Pedro II está plenamente apto a oferecer cursos de graduação 

em licenciaturas. Nesse sentido, o artigo 4º da referida lei menciona o Colégio Pedro II como 

instituição federal de ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada ao Ministério da 

Educação e especializada na oferta de Educação Básica e de licenciaturas, o que não 

apenas abre a possibilidade da oferta de Ensino Superior, mas, de modo contundente, 

determina sua realização.  

É válido ressaltar que, no contexto nacional, existem entraves tanto à expansão do 

acesso ao Ensino Superior quanto à democratização da produção do conhecimento, que, 

por sua vez, constituem meta e desejo da sociedade brasileira no que diz respeito ao 

aumento da escolaridade da população. Nesse sentido, o documento Escassez de 

professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais (BRASIL, 2007), 

relatório elaborado por uma comissão especial do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

apresentava como diagnóstico a escassez de docentes nos cursos de licenciatura, com 

destaque para as disciplinas que constituem o currículo do Ensino Médio.  

 O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 2014, apresenta, por sua 

vez, metas específicas para o Ensino Superior. A meta número 12, por exemplo, busca 

elevar as taxas bruta e líquida de matrículas da população entre 18 e 24 anos, 

respectivamente. Para isso, apresenta 21 estratégias, dentre elas a ampliação e 

interiorização do acesso aos cursos de graduação uniformemente pelo território nacional, 

considerando as características das micro e mesorregiões; a elevação da taxa de conclusão 

média dos cursos presenciais para 90%; a garantia de oferta de um terço das vagas em 

cursos noturnos, assim como da média de estudante por docente para 18; a ampliação das 

políticas de inclusão e de assistência estudantil a fim de reduzir desigualdades étnico-raciais 

e, concomitantemente, a ampliação das taxas de permanência de estudantes egressos de 

escola pública, afrodescendentes, indígenas e deficientes.   

A formação docente, tanto a inicial quanto a continuada, faz referência constante às 

práticas desenvolvidas cotidianamente com crianças, adolescentes e adultos na Educação 

Básica, o que torna a área prioritária no horizonte das instituições de ensino superior. Dessa 
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forma, o Colégio Pedro II, ao oferecer cursos de licenciatura, contempla duas determinações 

previstas nas políticas públicas sociais da área da Educação: a primeira é a ampliação da 

oferta pública de vagas em cursos de licenciatura, tanto para estudantes que buscam sua 

primeira graduação, quanto para docentes que buscam titulação no Ensino Superior; a 

segunda é a valorização docente, por meio de planos de carreira e contínua melhoria 

salarial e discussões sobre currículos, que articulem os conhecimentos produzidos nos 

cursos e a materialidade dos diversos cotidianos das salas de aula. Estes são elementos 

essenciais para sanar a escassez de estudantes nos cursos de licenciatura, tanto no 

ingresso quanto na conclusão. 

 

2.2. Oportunizar uma formação que une a teoria à prática, o ensino à pesquisa 

 

Desde a década de 1970, a literatura especializada em formação de professores tem 

reconhecido a necessidade de articulação entre ensino e pesquisa. Conceitos como 

professor reflexivo (Schön, 1983, 1992), ação-pesquisa-ação (Senna, 2003) e pesquisa-

ação (Lewin, 1946) indicam a prática docente como processo de produção de 

conhecimento, não mais cabendo considerar a docência como simples lugar em que são 

aplicadas teorias provenientes de diferentes instâncias acadêmicas. Três fatores, em 

particular, impelem a tal reconsideração do papel do professor, bem como dos modelos de 

sua formação: 

 

● a alegação, por parte dos docentes, da disparidade entre aquilo que se apresenta 

como teoria acadêmica e a vivência escolar cotidiana;  

● a pouca valorização daquilo que é produzido como reflexão e estratégia de ação no 

interior da sala de aula; 

● a carência de diferentes meios e condições que propiciem a reflexão do professor 

sobre as suas práticas e o seu processo de formação. A conjunção entre pesquisa e 

ensino, longe de ser uma união resultante do arbítrio individual do docente, deve ser 

considerada como estrutura constitutiva das licenciaturas, porque cabe à instituição 

reconhecer o dever de oferecer os meios para enfrentar as questões acima 

mencionadas. 

 

Em lugar de pensar o sentido da atividade de pesquisa a partir da produção de 

esquemas teóricos gerais e protocolos de investigação, a licenciatura mesma precisa ser 

assumida como o fio condutor que confere o sentido da atividade de pesquisa. Se as teorias 

e protocolos se adaptam à natureza do seu objeto temático, concedendo, assim, o seu 
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sentido característico de investigação, a licenciatura tem a sua peculiaridade por ser objeto, 

lugar e exercício da docência. 

Licenciaturas situadas em um espaço pedagógico como o Colégio Pedro II dirimem a 

disjunção entre produção teórica e prática docente, já que o próprio local motiva a 

confrontação e a consonância entre ambos os aspectos: o lugar desempenha papel ativo 

como testemunha. Assim, por um lado, na qualidade de profissionais que atuam em 

diferentes níveis, os docentes do Colégio Pedro II reconhecem o caráter diversificado e 

plural das ocorrências na sala de aula, ou seja, possui ciência de que o elemento 

teórico/geral é co-determinado por elementos situacionais/particulares. Por outro lado, uma 

vez que o docente assume o aspecto situacional na produção teórica, igualmente é capaz 

de reconhecer o licenciando como constituído por marcas próprias, portador de ações e 

reflexões caracterizáveis como saberes. Aquilo que é local e particular pode ser reelaborado 

e formalizado academicamente, não por um processo de hierarquização do conhecimento, 

mas sim como discussão de dispositivos conceituais que permitam diferentes reflexões e 

estratégias. Nessa medida, a atividade de pesquisa não visa simplesmente conferir 

protocolos ou teorias universais; antes, visa disponibilizar objetos para uma reapropriação e 

uma experimentação criteriosa. 

    A simbiose entre teórico e prático constitutiva da licenciatura, bem como sua 

intrínseca demanda por tematizar o lugar da sua ação, ao fim e ao cabo, requisita uma 

atuação de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Ainda que, desde os anos 1980, o 

modo de articulação do conhecimento pelas vias inter ou transdisciplinares seja objeto de 

controvérsia (UNESCO, 1983), cabe reconhecer a dificuldade de enquadrar variados objetos 

em um campo exclusivo do conhecimento, já que sua natureza pode transbordar limites 

metodológicos de uma disciplina. Mesmo levando em conta a possibilidade do recorte 

epistêmico como mecanismo de ajustamento disciplinar, a forma de elaboração de 

problemas pode exigir o uso de métodos, teorias ou práticas provenientes de diferentes 

disciplinas. 

Os cursos de licenciatura são intrinsecamente inter e transdisciplinares, 

particularmente sob a ótica deste projeto, porque não assumimos simplificar o peso do 

arcabouço teórico das disciplinas supondo que a licenciatura desempenhe o papel de 

transmissora passiva de uma informação delegada. Interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade são constitutivas do nosso curso porque seu núcleo comum reconhece 

a existência de problemas e temáticas que exigem o uso de instrumentos conceituais 

provenientes de diferentes áreas. 

O aspecto transdisciplinar, em especial, aponta não apenas para estruturas 

conceituais e reflexivas que atravessam diferentes campos de conhecimento reconhecidos 
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do ponto de vista formal, mas também para aqueles saberes que não foram 

academicamente institucionalizados. Ao transbordar o formalmente vigente, a posição 

transdisciplinar se abre para a produção reflexiva e prática daqueles saberes que não 

comportam a disciplinarização, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância das 

demandas cognitivas e práticas postas para além dos muros institucionais. 

Como ocorre em um fractal, as disciplinas específicas dos cursos, em maior o menor 

grau, reproduzem sob outros matizes o conjunto de temáticas e questões pertencente ao 

núcleo comum. Essa disposição das disciplinas acaba por reproduzir em todos os 

momentos do curso a exigência por uma postura investigativa, tanto da parte dos discentes 

quanto da parte dos docentes. Portanto, para atender ao pressuposto apresentado, o Curso 

de Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro II têm por princípio que todos os seus 

professores atuem na regência de turmas na Educação Básica, concomitantemente, 

assegurando a formação de novos professores por docentes que tenham contato direto com 

a realidade em sala de aula. 

 

2.3. Oferecer uma formação crítica ao eurocentrismo, com enfoque decolonial 

 

 Todo projeto educacional, compreendido em termos amplos como um processo de 

ensino e aprendizado, quer de conteúdos ou de habilidades, está fundamentado, implícita 

ou explicitamente, em compreensões essenciais sobre o mundo, o ser humano e os entes 

em geral. Isso significa que qualquer processo educativo, seja no âmbito público ou privado, 

formal ou informal, básico ou especializado, inclui posições ontológicas, epistemológicas, 

estéticas, políticas etc. Essas posições adotadas perpassam a prática pedagógica e o 

conteúdo ministrado através da produção, manutenção e compartilhamento de 

pensamentos, práticas, sentidos e sentimentos gerais e específicos, que orientam e 

instauram as possibilidades das formas coletiva e singular de ser e agir no mundo. 

Exatamente por esta razão, é preciso questionar o papel colonizador que a educação 

formal desempenha. Na medida em que, em geral, a educação formal é, desde tempos 

coloniais, uma forma de institucionalizar e multiplicar a concepção ocidental de realidade. 

Disseminando certos valores culturais particulares como universais, ela age como uma 

poderosa estrutura político-ideológica, sobretudo, quando se torna obrigatória.  

Historicamente, a educação formal, quer dizer, em um primeiro momento, era a 

educação ministrada pela Igreja Católica. Logo em seguida, vem a escola, em suas diversas 

expressões. Assim, os institutos públicos e privados e as universidades, têm servido, em 

maior ou menor medida, ao longo de mais de cinco séculos, à tarefa de imposição de um 

projeto de mundo-existência ocidental, predominantemente norte-centrado, que produz o 
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silenciamento e o extermínio de outras formas de sentir, pensar e viver das pessoas, povos 

e de seus descendentes, que habitavam e habitam os territórios colonizados. Essa 

empreitada, que aparece de forma explícita nas “missões civilizatórias” durante os 

processos coloniais, baseia-se em uma negação radical da diversidade de formas de 

humanidade, de vida e de projetos de mundo desenvolvidos e vividos pela multiplicidade de 

povos e etnias. Esse projeto se impõe violentamente sobre os demais, a partir da narrativa 

de sua pretensa universalidade e superioridade, em prol apenas da concepção de 

humanidade ocidental. 

Na medida em que o Ocidente, em sua auto-invenção e projeto ontológico, 

reivindicou a si mesmo como portador da verdade universal, a colonização, possui, como 

defende Vandana Shiva, um aspecto monocultural que há séculos tem se esforçado para 

promover a eliminação da diversidade das demais formas de vida e saberes do mundo 

justificando tal epistemicídio, em geral pela defesa da suposta inferioridade dos 

conhecimentos dos povos colonizados ou desconsiderando completamente a existência dos 

mesmos (SHIVA, 2003, p. 21). Desta forma, podemos perceber, como argumenta Yuderkys 

Espinosa, que “O sistema educativo tem sido um dos métodos de branqueamento 

desenvolvido em territórios como América Latina” (Espinosa apud Barroso, 2014, p. 31). 

Não basta apenas defender a universalização da educação pública e a entrada dos grupos 

historicamente excluídos como mulheres, indígenas ou afrodescendentes no sistema de 

ensino formal (seja ele básico, médio ou superior), é preciso também não perder de vista o 

questionamento fundamental que deve pôr em xeque o aspecto colonialista deste modelo 

que serve à expansão hegemônica do Ocidente (Idem), a partir da universalização de seu 

projeto de mundo-existência. 

O ensino formal no Brasil segue sendo majoritariamente eurocentrado, operando a 

partir da reprodução e continuação da colonialidade, invisibilizando ou excluindo as vozes e 

conteúdos dos outros povos que constituem a base da população brasileira. Além disso, 

interdita o resgate da diversidade de modelos (incluindo seus aspectos formais) de 

educação e de compreensão de realidade, próprios às tradições que compõem nossa 

diversidade e “amefricanidade”1(GONZALEZ, 1988). Neste sentido, um dos pilares deste 

projeto de formação de professores é o compromisso com o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas críticos à colonialidade e com a formulação de propostas pedagógicas 

decoloniais. O termo colonialidade surge, no contexto latinoamericano, especialmente no 

                                                
1
 Lélia Gonzalez (1988) desenvolve o conceito de amefricanidade justamente para evidenciar a 

particularidade da constituição de nossa forma de ser-existir-agir na América Latina- que ela 
denomina América Latina - , marcada fortemente pela contribuição fundamental trazida pelos povos 
da diáspora africana em sua interação com os povos indígenas. 
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campo da filosofia e das ciências sociais, no interior do denominado grupo 

modernidade/colonialidade/decolonialidade (ESCOBAR, 2003).  

A ideia de colonialidade é pensada em oposição ao termo colonialismo e designa as 

estruturas de poder e o aspecto de subalternização e racialização vigentes, que ultrapassam   

as lutas pela independência das colônias em relação às metrópoles. Em consonância com 

essa posição, o termo decolonialidade aponta para as lutas de superação da herança 

colonial que resiste na experiência vivida da colonialidade do poder, do ser e do saber 

(QUIJANO, 2014; MIGNOLO, 2008 e 2010). O comprometimento com a de(s)colonização2  

da educação não pode estar restrito simplesmente à inclusão ou à alteração de conteúdos. 

Ao contrário, precisa questionar pressupostos fundamentais da modernidade que estruturam 

a colonialidade, tais como: 

 

-    A crença positivista e seus desdobramentos contemporâneos da 

superioridade da ciência moderna e do paradigma de investigação 

científica frente a outros saberes e formas de conhecimentos; 

-    A tendência a tratar a realidade a partir de dicotomias hierarquizadas que 

separam a realidade em dois polos supostamente opostos e 

independentes como mente x corpo; teoria x prática; intelecto x afetos 

etc., nos quais o primeiro lado do binômio é compreendido como superior 

e serve como medida ontológica do segundo, que por sua vez é excluído 

do ensino e da produção de conhecimento em geral. 

-    A crença na superioridade do modelo civilizacional do Ocidente e a 

missão de expansão desse modelo como uma suposta forma de civilizar, 

melhorar, desenvolver, libertar, educar os povos considerados como 

“primitivos, bárbaros ou atrasados”; 

-    A racialização e a subalternização de determinados corpos e existências 

e a desvalorização de seus saberes, práticas sociais, cosmovisões etc.; 

-    A concepção de uma história única da humanidade, linear e progressiva, 

na qual o Ocidente representa o ápice e o principal modelo ideal de 

humanidade; 

                                                
2
 Há uma pluralidade de termos como “descolonização”, “decolonidade”, “decolonial ou descolonial” 

que aparecem na literatura que discute a colonialidade. A decisão em suprimir o “s” ou não depende 
da opção e justificativa dos/as autores/as que as utilizam. Aqui optamos por considerar as duas 
grafias por compreender que a pluralidade de termos também aponta para a diversidade de formas 
como se desdobram os pensamentos, as resistência, narrativa e lutas contra a colonialidade, que 
envolve uma pluralidade irredutível e também se reflete nas decisões conceituais e linguísticas. Para 
uma discussão mais detida sobre essa questão ver, por exemplo, a nota 02 do texto Pedagogías 
Decoloniales de Catherine Walsh. 
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-    A concepção de que a heteronormatividade e o patriarcado consistem em 

sistemas de poder “inatos ou naturais”. 

 

   Assim, compreendemos a importância, em especial no que se refere à formação de 

professores, da existência de licenciaturas comprometidas com a superação dos elementos 

acima identificados, visando a descolonização dos saberes, das práticas e das instituições 

de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Nesse sentido, o projeto 

que aqui se apresenta preza pela diversidade epistêmica e metodológica, objetivando 

fomentar concepções éticas, políticas, estéticas e ontológicas capazes de reafirmar a 

convivência plural e respeitosa das diferenças, na construção de sociedades cada vez mais 

baseadas nos princípios democráticos. 

  

2.4. Reduzir a carência de instituições públicas para formação de professores na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro 

 

O curso destina-se a todos aqueles interessados na carreira de magistério em 

Geografia, desde que possuam certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, 

nos termos da legislação. Contudo, apesar de aberto para todos, a oferta do curso na 

periferia carioca e, predominantemente, no turno noturno, procura atender às demandas do 

aluno-trabalhador por uma formação superior de qualidade e emancipadora. 

O bairro de Realengo está na comumente denominada Zona Oeste. Esta área inclui 

regiões da Área de Planejamento 4 (AP4), porém a denominação passou, pelo uso popular, 

a identificar somente a Área de Planejamento 5 (AP5) e alguns bairros da AP4, com 

características socioeconômicas parecidas a da AP5. Esta imprecisão deve-se 

provavelmente pela relação entre a localização espacial e nível social onde descrições 

geográficas são generalizadas e confundidas com caracterização social. Os bairros desta 

Área de Planejamento (AP5) são: Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Senador Camará, Campo 

dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar, Campo 

Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Barra de Guaratiba, 

Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. Todos estes bairros 

estão agrupados em 5 regiões administrativas que juntas formam a AP 5. 

Diferenças socioeconômicas entre as várias áreas de planejamento da cidade se 

apresentam principalmente através das taxas de alfabetização. Aproximadamente 2,8% dos 

cidadãos com 15 anos ou mais na cidade do Rio são analfabetos e este número é quase o 

dobro, com o analfabetismo entre adultos atingindo 4,9% (Santa Cruz). 
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Disponível em: http://rioonwatch.org.br/?p=24544. Último acesso em jun. 2018. 

 

A maioria dos estratos censitários da região é composta de populações em situação 

de vulnerabilidade. Algumas exceções podem ser destacadas em partes dos bairros de 

Padre Miguel, Campo Grande e Santa Cruz. Também figuram setores de rendimentos mais 

elevados e que correspondem a áreas de residência militar, em Deodoro e junto à base 

aérea de Santa Cruz. 

Segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, a AP 5 oscilava entre o médio e 

o pior indicador sobre o percentual de pessoas com renda per capita mensal de até meio 

salário mínimo. As regiões administrativas de Guaratiba e Santa Cruz possuíam o pior 

índice, Bangu constava com índice baixo e Realengo e Campo Grande com índice médio. 

Observando o mapa abaixo, as regiões administrativas da AP 5 estão mais próximas de 

RA’s como Pavuna, Jacarezinho e Alemão e significativamente mais distantes da Barra da 

Tijuca, Centro e Botafogo, por exemplo. 

 

http://rioonwatch.org.br/?p=24544
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Disponível em: http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/indicador/renda-per-capita-ate-

1-2-salario-minimo/. Último acesso em out. 2019. 

 

Outro indicador passível de aprofundar o entendimento sobre a renda e o 

desenvolvimento social é o IPS, Índice de Progresso Social, que avalia em uma escala de 0 

a 100 (zero a cem) o desempenho das regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro, 

segundo o atendimento das necessidades básicas, os fundamentos de bem-estar e as 

oportunidades. 

Um dos componentes para avaliar a dimensão das oportunidades é relativo ao 

acesso à educação superior, onde a cidade obteve o pior desempenho dentre todos os 

demais componentes, 32,36. A situação se agrava ainda quando observamos os dados por 

região administrativa, todas aquelas que compõem a AP5, obtiveram índice de acesso à 

educação superior ainda menores do que a média da cidade: Realengo 20,98; Bangu 14,72; 

Campo Grande 19,26; Guaratiba 5,68; Santa Cruz 6,31. 

A oferta de cursos de licenciatura pelo Colégio Pedro II é, portanto, além de uma 

demanda da sua comunidade escolar, uma demanda social, num esforço por incrementar a 

procura por tais cursos, especialmente em áreas onde estes não são oferecidos ou são 

ofertados de forma bastante restrita. A Zona Oeste do município do Rio de Janeiro é um 

exemplo disso, sobretudo no que se refere à modalidade presencial. 

 

http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/indicador/renda-per-capita-ate-1-2-salario-minimo/
http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/indicador/renda-per-capita-ate-1-2-salario-minimo/
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Disponível em: https://s3.amazonaws.com/ipsrio/publicacoes/resumo-executivo.pdf. Último acesso 

em out. 2019. 

 

Não há na região nenhuma instituição pública de ensino que ofereça licenciaturas 

em Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História. Nesta AP, encontramos duas 

instituições públicas (IFRJ e UEZO), que oferecem cursos de graduação centrados em 

outras áreas. Poucas instituições privadas ofertam cursos de licenciaturas no campo das 

humanidades. A atual oferta de vagas é claramente insuficiente (licenciaturas em Geografia, 

Pedagogia e História) ou mesmo inexistente (licenciaturas em Ciências Sociais e Filosofia), 

configurando um quadro de grande carência na formação de futuros professores na região.  

 Atuar na Zona Oeste justifica-se também em função do fato de que inúmeros jovens 

moradores da região, em especial aqueles oriundos de famílias mais pobres e em condições 

de maior vulnerabilidade social, encontram imensas barreiras para a continuidade de seus 

estudos, tais como as longas distâncias até os locais que atualmente ofertam esses cursos 

e a precariedade do sistema de transportes públicos, o que dificulta ou inviabiliza os 

deslocamentos em tempo ajustado ao necessário equilíbrio entre o tempo de trabalho e o 

tempo de estudo. 

Tais problemas evidenciam-se ainda mais se considerarmos, sobretudo, as 

crescentes demandas advindas das políticas públicas voltadas à universalização do acesso 

ao ensino médio, bem como a ampliação da oferta de vagas em escolas em tempo integral. 

https://s3.amazonaws.com/ipsrio/publicacoes/resumo-executivo.pdf
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São situações que demandam um número cada vez maior de profissionais formados em 

licenciaturas, o que justifica a presença, nesta região, de cursos tais como os aqui 

propostos. 

 

2.5. Oferecer um currículo de licenciatura que valoriza as Leis 10.639 / 2003 e 11.645 / 

2008 

 

A Lei 10.639/03 alterou a legislação de diretrizes e bases da educação nacional e 

tornou obrigatório o ensino e a abordagem de temáticas relativas ao espaço e às 

sociedades africanas e afro-brasileiras, com ênfase na história e cultura, nas escolas de 

ensino fundamental e médio, públicas e particulares. 

Tal lei evidenciou, ainda, que no âmbito dos diferentes componentes curriculares 

devem estar incluídos “o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” (Lei 

10639/03 – Art. 1). Buscou, desta forma, combater as estruturas, narrativas e mesmo a 

história hegemônica nacional que, baseadas em ideias de mestiçagem que integrariam a 

nação, ofuscaram as diversidades e provocaram a sub-representação da população afro-

brasileira.  

  Como a lei é baseada numa ampla proposição, vários experimentos distintos e 

seguindo caminhos diferentes e complexos foram surgindo ao redor do país, na educação 

básica e nos cursos de formação de professores, na tentativa de fazê-la cumprir. Neste 

sentido, justifica-se a preocupação em colocar em plano destacado deste projeto a ênfase 

nestas temáticas. 

Da mesma forma, a lei 11.645/2008 busca afirmar a necessidade de inclusão e 

ênfase no estudo das sociedades ameríndias concedendo protagonismo e visibilidade 

também para estes grupos sociais e étnicos. Conforme texto da lei, que atua de forma 

complementar a lei 10.639/03, o objetivo é dar ênfase aos povos indígenas, “resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”, 

mas também compreendendo os mais variados elementos de suas dinâmicas culturais e 

espaciais. 

Reconhecendo o valor e o caráter social destas reflexões, no Colégio Pedro II já 

existe um número significativo de iniciativas neste sentido. Articulações que vão desde 

transformações nas práticas pedagógicas cotidianas e nos currículos até a elaboração de 

projetos, eventos e cursos de extensão e pós-graduação como as especializações em 

Ensino de História da África e o Ererebá - Curso de Especialização em Educação das 
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Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico, curso de mitologia Yorubá, a feira de 

africanidades Kizomba, o NEAB - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, o CORPODER - 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofias Decoloniais (Colégio Pedro II/CNPq), além de 

diversos projetos de Iniciação Científica Júnior e eventos culturais que dão centralidade a 

estas temáticas. 

As reflexões sobre africanidades e sobre a questão indígena transversam os 

currículos das licenciaturas integradas em humanidades e, mais especificamente, o currículo 

do Curso de Licenciatura em Geografia em suas mais variadas atividades. Valoriza-se, 

assim, o contato e a reflexão sobre as discussões que procuram destacar a negligência no 

espaço escolar em relação à história, à cultura e às sociedades afro-brasileira e ameríndias, 

assim como a necessidade de transformar essas concepções. 

 

2.6. Oferecer uma Licenciatura que valorize a interdisciplinaridade 

 

Embora proponha graduações distintas, a construção de um projeto integrado de 

licenciaturas em humanidades assume em sua concepção que existem elementos comuns 

entre elas. Isso é evidenciado pela existência de um conjunto de disciplinas que fazem parte 

da grade de todos os cursos, compondo o núcleo comum. Dividido em três eixos, o núcleo 

comum favorece a interdisciplinaridade dos cursos, tendo em vista que permite o trânsito 

dos estudantes em diferentes áreas do conhecimento e o diálogo entre distintos saberes. 

Entende-se que, a despeito da escolha da licenciatura, há debates sobre a profissão 

docente, abordagens teórico-metodológicas específicas das humanidades, práticas 

pedagógicas na educação básica e descolonização dos saberes que devem igualmente 

fazer parte da formação de professores. Consideramos importante que os profissionais 

dessas áreas afins tenham espaço para dialogar em sua formação docente. A integração 

entre os departamentos envolvidos favorece a existência das disciplinas dos três eixos que 

compõem o ciclo comum, que poderão ser oferecidas de forma alternada por docentes de 

diferentes departamentos. 

De modo a fortalecer a interdisciplinaridade, os cursos de licenciatura em Ciências 

Sociais, Filosofia, Geografia e História estarão integrados através de um fórum, permitindo 

que a integração pedagógica dos cursos seja constantemente discutida e revisada. 

 

- Eixo Pedagógico 

Além das Disciplinas de Práticas Pedagógicas e dos Estágios Curriculares 

Supervisionados, que são específicos de cada Curso, as Licenciaturas Integradas também 

se organizam em torno de um Eixo Pedagógico comum. Tratam-se de 7 (sete) disciplinas 
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comuns, somando 420 horas, que abordam conteúdos relevantes para o exercício do 

magistério de todas as áreas do conhecimento e, por isso, oportunizam o diálogo 

interdisciplinar entre os cursos. O curso pretende propiciar aos licenciandos experiências de 

prática docente ao longo de todo o processo de formação, articulando a prática à teoria, o 

ensino à pesquisa, visando a descolonização dos saberes, das práticas escolares, das 

instituições de ensino e promovendo um diálogo inovador na formação de professores. 

A formação pedagógica comum oferece subsídios para compreender os 

conhecimentos que fundamentam a prática docente do licenciando e aborda as finalidades 

da educação na sociedade, o sentido político da educação, a função social da escola, os 

papéis do educador na sociedade contemporânea, a história da educação, os processos de 

escolarização no Brasil, os processos do desenvolvimento humano (biológicos, cognitivos e 

psicossociais), os processos de organização e gestão do trabalho pedagógico, os sistemas 

de ensino, as políticas educacionais, os conhecimentos didáticos e a orientação para a 

atuação docente em ambientes de ensino formal e não-formal. 

 

- Eixo Metodológico 

No campo da pesquisa, compreende-se que o professor da Escola Básica deve 

reconhecer-se, também, como um produtor de conhecimento, em especial no que tange ao 

seu universo profissional. Todos os componentes curriculares do curso estão afeitos às 

diferentes práticas de pesquisa, tanto fomentada no âmbito do Colégio Pedro II, como por 

exemplo, nas Chamadas Internas para o Programa de Monitoria, Iniciação Científica Júnior, 

Iniciação Artística e Cultural, entre outras; quanto por editais externos (FAPERJ, CNPq, 

CAPES, etc.). 

Nesse sentido, o conhecimento teórico deve estar articulado com as metodologias, 

métodos e técnicas de pesquisa (qualitativos e quantitativos) que permitam ao licenciando, 

desde o início do curso, colocar-se como proponente e analista de práticas, materiais e 

conteúdos relacionados ao seu saber-fazer profissional. 

Práticas pedagógicas emancipatórias, libertárias e decoloniais devem, assim, 

fomentar a experimentação do novo; a reflexão sobre processos sociopolíticos e 

educacionais; a produção de materiais didáticos, instrucionais e avaliativos de diversas 

naturezas; o diálogo democrático com pares, professores, pesquisadores e todos os demais 

agentes educativos em congressos, seminários e eventos diversos; bem como estimular a 

produção de conhecimentos, científica e pedagogicamente relevantes, sobre a realidade do 

licenciando e sua futura prática profissional. 

As Licenciaturas Integradas também promovem a interdisciplinaridade através de 

seu Eixo Metodológico. Os cursos de Ciências Sociais, FIlosofia, Geografia e História 
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também se integram através de duas disciplinas comuns deste eixo, que juntas somam 135 

horas. Por se tratarem de conhecimentos relevantes para as mais distintas áreas do 

conhecimento, estas disciplinas favorecem o contato e o diálogo entre os estudantes destes 

cursos. 

 

- Eixo Decolonial 

A modernidade, de acordo com Quijano (2005), se constituiu a partir de dois eixos: 

racionalização e racialização, em processos sociais eurocentrados. O mesmo autor (2007) 

nos mostra que o colonialismo forjou processos que atuam em múltiplas dimensões, 

estabelecendo a colonialidade do poder, do ser, do saber e da natureza, com sentidos 

políticos, existenciais, epistêmicos, sociais e culturais. 

O racismo, enquanto processo histórico engendrado pela colonialidade, hierarquiza 

os seres humanos segundo estereótipos pseudo-naturais abalizados nas características 

físicas, como também, psicológicas, morais, intelectuais, etc. O racismo tem servido à 

dominação e à exploração de grupos historicamente subalternizados, como as populações 

negras, indígenas, mulheres, as comunidades LGBT, entre outras. 

O eixo em questão visa a estruturar um campo de estudos e pesquisas críticos à 

colonialidade e a formular propostas pedagógicas decoloniais. A decolonialidade aponta 

para as lutas de superação da herança colonial, exigindo a sistematização dos estudos, em 

especial no campo das ciências humanas. Tal sistematização exige esforços no sentido da 

configuração de um campo contra hegemônico capaz de construir, no plano educacional, 

pilares alternativos aos pressupostos da colonialidade no plano da racionalidade e da 

racialidade. 

Assim, as licenciaturas de Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História também 

se integram de maneira interdisciplinar através de quatro Disciplinas comuns do Eixo 

Decolonial, às quais totalizam 240 horas. 

 

2.7. Oportunizar aos licenciandos alternativas para permanência e conclusão dos 

estudos 

 

O Colégio Pedro II possui uma política de permanência destinada aos estudantes da 

Educação Básica, denominada Assistência Estudantil, baseada no Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (instaurada pelo Decreto nº 7.234/10) e voltada àqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. Assim, por meio da Seção de Assistência 

ao Educando (criada pela Portaria nº 3.820/14), o Colégio Pedro II procura assegurar 

igualdade de oportunidades a todos os estudantes, assim como reduzir os índices de 
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retenção e evasão escolar. Semelhante atividade é realizada por meio de diversas formas 

de apoio. 

Ademais, dois projetos em execução no Colégio Pedro II objetivam influir na 

permanência e conclusão dos cursos no período correto: Monitoria e Iniciação Científica e 

Cultural. 

No caso específico da monitoria, o Colégio Pedro II atua com um sistema de 

recebimento de bolsas aos estudantes envolvidos sob supervisão docente. Por seu turno, a 

licenciatura em Geografia se integrará a esse projeto, bem como na iniciação científica. 

Ressalte-se, ainda, que o Colégio Pedro II participa como escola-parceira de instituições 

federais de ensino superior no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência) e, com o advento da licenciatura, as possibilidades de parceria para 

realização de intercâmbios, estágios, etc., podem ser aprofundadas, não só junto às demais 

instituições federais, como também junto às instituições de fomento (Capes, CNPq etc.). 

 

2.8. Assegurar uma formação comprometida com a inclusão 

 

Nos últimos anos a ideia de Educação Inclusiva se consolidou em nosso país. Sua 

divulgação nos mais diversos sistemas educacionais do mundo teve como referência a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que reafirma o direito de todos à educação, 

com respeito à diversidade e preocupação com as necessidades educacionais especiais de 

cada indivíduo, possibilitando o seu acesso às classes regulares das escolas. 

A proposta de Educação Inclusiva surge em oposição à segregação, promovendo o 

debate e a reflexão quanto às práticas escolares. O estabelecimento da Educação Inclusiva 

como política educacional no Brasil nos leva a questionar a escola como tradicionalmente a 

conhecemos, em detrimento de um local acessível e de qualidade para todos os alunos. O 

fracasso escolar não é resultado de deficiências ou problemas intrínsecos aos discentes, 

mas de elementos do próprio sistema escolar, como metodologias inadequadas ou 

currículos que ignoram todo e qualquer tipo de diversidade. A dificuldade dos alunos, 

independentemente da necessidade de condições especiais, esbarra na dificuldade em 

aprender de acordo com a maneira como são ensinados. 

Segundo Glat e Blanco (2011), é importante relembrar que alunos com necessidades 

especiais precisarão de recursos didáticos e currículos adaptados, de tempo diferenciado 

para executar/aprender as atividades propostas. Além disso, cabe ressaltar a diferença 

existente entre necessidade educacional especial e deficiência. Ainda segundo os autores, o 

conceito de deficiência refere-se às condições orgânicas dos indivíduos, podendo resultar 

ou não em uma necessidade educacional especial. Sendo assim, a Educação Especial 
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apresenta a necessidade da escola regular oferecer um conjunto de recursos para atender à 

diversidade, conforme garantido: 

- no artigo 59, inciso I, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

que estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: currículo, 

métodos e recursos para atender às suas necessidades;  

- no art. 2º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 2/2001), que determina a matrícula e o atendimento especializado 

para os estudantes com necessidades educacionais especiais, “assegurando uma educação 

de qualidade para todos” (MEC/SEESP, 2001); e 

- na Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), que apresenta, como metas e 

propostas inclusivas, a Educação Especial como modalidade de ensino para todos os 

segmentos da escolarização (da Educação Infantil ao Ensino Superior).  

Diante deste cenário, as Licenciaturas do Colégio Pedro II têm duas importantes 

frentes de atuação visando contribuir com uma educação humanista e inclusiva. A primeira 

busca a inclusão de todos os estudantes. Para tal, os professores atuarão pedagogicamente 

perante às dificuldades de aprendizagem dos licenciandos. Além disso, serão realizadas 

adequações curriculares, quando necessário, para tornar o currículo apropriado às 

peculiaridades dos licenciandos com necessidades especiais. Assim, a criação de cursos de 

Licenciatura no Colégio Pedro II parte do pressuposto de que o reconhecimento das 

especificidades de cada estudante com necessidades educacionais especiais é basilar do 

processo pedagógico. 

A segunda visa a formação de professores capazes de promover a inclusão. Nesse 

sentido, estão previstos nos currículos das Licenciaturas diversos conteúdos e abordagens 

referentes à educação especial e ao ensino inclusivo. A partir destas duas frentes as 

licenciaturas do Colégio Pedro II asseguram uma formação comprometida com a inclusão. 

 

 

3. PRINCÍPIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS 

 

As Licenciaturas ofertadas pelos Departamentos do Colégio Pedro II estão 

amparadas nos seguintes princípios político-pedagógicos de sua prática formativa: 

. Promover a autonomia de pensamento e ação, capacidade de articulação entre saberes, 

pluralidade de ideias, valores e concepções pedagógicas, respeito à alteridade e apreço ao 

diálogo - princípios estes condizentes com uma sociedade democrática, aberta, includente e 

igualitária. 
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· Valorizar a cidadania e a dignidade da pessoa humana nos termos consagrados pela 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988. 

· Construir uma sociedade livre, justa e solidária, que valorize a solução democrática dos 

conflitos e controvérsias, bem como favoreça a promoção dos direitos humanos, 

particularmente o direito à igualdade de oportunidades para todos aqueles que, brasileiros 

ou estrangeiros, habitam o Brasil. 

· Garantir uma educação pública, laica, gratuita e de excelência que contribua para a 

inclusão de indivíduos, grupos ou populações historicamente vulneráveis, marginalizados ou 

com necessidades especiais, a preservação das identidades individuais, sociais e étnico-

raciais, bem como para a promoção das liberdades individuais, coletivas e do meio ambiente 

natural. 

. Comprometer-se com o resgate e a valorização das matrizes de pensamento e ação que 

deram origem à nossa amefricanidade, quer dizer, as tradições indígenas, africanas e 

afrobrasileiras, ao reconhecer a justiça cognitiva como um pilar para a descolonização de 

nossos currículos, pedagogias e metodologias. Visando formar pessoas comprometidas com 

a proposta de diálogos interculturais capazes de despertar e promover a possibilidade de 

outros projetos de mundo, existência e convivência mais justos e plurais. 

. Formar professores capazes de questionar e superar modelos pedagógicos e institucionais 

marcados pela colonialidade, que exercem o apagamento e a desvalorização de saberes 

não Ocidentais e tradições teóricas e práticas historicamente subalternizadas e 

invisibilizadas na educação formal. Neste sentido, os professores devem ser capazes de 

criticar o papel que a educação básica desempenha na formação de subjetividades, 

compreensões de realidade e seus desdobramentos políticos e éticos, ao selecionar 

determinados conteúdos, formas e narrativas e excluir outras, se tornando capazes de 

assumir decisões pedagógicas que fomentem, sobretudo, o combate ao racismo, à lgbtfobia, 

ao sexismo e qualquer opressão de gênero ou classe, dentro e fora da escola. 

. Exercitar uma prática educativa democrática, cuja ênfase na formação de professores por 

meio do desenvolvimento da criticidade e da adoção de posturas não-dogmáticas, capazes 

de permitir a compreensão do horizonte histórico-existencial de cada pessoa através do 

conhecimento de si e da coletividade em que está inserida, bem como o desenvolvimento de 

ações responsáveis no mundo, mediante o cuidado consigo mesmo, com os outros e com a 

vida em todas as suas manifestações. Neste sentido, compreende-se a educação como um 

processo que demanda a consciência de sua responsabilidade social, política, ética, 

ambiental, além de uma disponibilidade afetiva para a relação com crianças, jovens e 

adultos em formação. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA 

 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia foi concebido 

tendo como referência as seguintes normas constitucionais, legais e administrativas: 

 

Diretrizes Gerais 

● Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988 e suas emendas. 

● Lei nº 9.394, de 20/12/1996 e suas alterações (estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional). 

● Lei nº 10.436, de 24/04/2002 (dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

dá outras providências). 

● Lei nº 10.963, de 09/01/2003 (inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras 

providências). 

● Lei nº 10.861, de 14/04/2004 (institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e dá outras providências) 

● Lei nº 11.180, de 23/09/2005 (institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a 

concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – 

PET, altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e dá 

outras providências). 

● Lei nº 11.788, de 25/09/2008 (dispõe sobre o estágio dos estudantes e dá outras 

providências) 

● Lei nº 11.892, de 29/12/2008 (institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e dá outras providências). 

● Lei nº 12.677, de 25/06/2012 (dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de 

direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às 

instituições federais de ensino e dá outras providências). 

● Lei n. 12.764, de 27/12/2012 (institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990). 

● Lei nº 13.005, de 25/06/2014 (Plano Nacional de Educação). 

● Lei nº 13.168, de 06/10/2015 (altera elementos pontuais da LDB no que tange à 

comunicação entre as IES e a sociedade). 
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● Lei nº 13.184, de 04/11/2015 (dispõe sobre a matrícula do candidato de renda 

familiar inferior a dez salários mínimos nas instituições públicas de ensino superior).   

● Lei nº 13.490, de 10/10/2017 (dispõe sobre as doações às universidades). 

● Decreto nº 3276, de 06/12/1999 (dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na Educação Básica e dá outras providências). 

● Decreto nº 3.554, de 07/08/2000 (dá nova redação ao § 2º do art. 3º do Decreto 

3.276, de 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em nível superior 

de professores para atuar na Educação Básica). 

● Decreto n. 5.626, de 22/12/2005 (regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 

10.098, de 19/12/2000). 

● Decreto nº 9235, de 15/12/2017 (dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e 

avaliação da Educação Superior). 

● Parecer CNE/CES nº 492, de 03/04/2001 (trata da aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, 

Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia). 

● Parecer CNE/CP nº 09, de 08/05/2001 (estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena). 

● Parecer CNE/CP nº 21, de 06/08/2001 (dispõe sobre a duração e carga horária dos 

cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura, de graduação plena). 

● Parecer CNE/CP nº 27, de 02/10/2001 (dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP 09/2001 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena). 

● Parecer CNE/CP nº 28, de 02/10/2001 (dá nova redação ao Parecer CNE/CP 

21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena). 

● Parecer CNE/CES nº 1363, de 12/12/2001 (dispõe da retificação do Parecer 

CNE/CES 492/2001, que trata da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, 

Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia). 

● Parecer CNE/CEB nº 8, de 08/03/2004 (define a relação entre hora e hora-aula). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.184-2015?OpenDocument
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● Parecer CNE/CES nº 261, de 09/11/2006 (dispõe sobre procedimentos a serem 

adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências). 

● Parecer nº 4 do CONAES, de 17/06/2010 (dispõe sobre o Núcleo Docente 

Estruturante). 

● Parecer CNE/CP nº 02, de 09/06/2015 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica). 

● Resolução CNE/CP nº 02, de 26/6/97 (dispõe sobre os programas especiais de 

formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível Médio). 

● Resolução CNE/CP nº 01, de 30/09/99 (dispõe sobre os Institutos Superiores de 

Educação, considerados os artigos 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o artigo 9º, § 2º, 

alíneas “C” e “H”, da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95). 

● Resolução CNE/CP nº 01, de 18/02/2002 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena). 

● Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana). 

● Resolução nº 1, de 17/06/2010. (normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá 

outras providências). 

● Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012 (estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos). 

● Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012. (estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental). 

● Resolução CNE/CES nº 1, de 11/03/2016 (estabelece as Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância). 

● Resolução CNE/CES nº 2, de 13/05/2016 (define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para Funcionários da 

Educação Básica). 

● Resolução CNE/CES nº 3, de 22/06/2016 (dispõe sobre normas referentes à 

revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas 

de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de Resolução CNE/CES nº 1, de 22 de maio de 2017 

- Dispõe sobre os cursos sequenciais). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41081-rces002-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41081-rces002-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41081-rces002-16-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44661-rces003-16-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44661-rces003-16-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44661-rces003-16-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65181-rces001-17-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
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● Resolução CNE/CES nº7, de 18/12/2018 (estabelece as Diretrizes para a Extensão 

na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá 

outras providências). 

● Portaria normativa nº 1, de 10/01/2007 (define o ciclo avaliativo do SINAES). 

● Portaria nº 40, de 12/12/2007, republicada em 29/12/2010 (institui o e-mec, sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativos ao processo 

de regulação da Educação Superior no sistema federal). 

● Portaria normativa nº 4, de 07/08/2008 (regulamenta a aplicação do conceito 

preliminar de cursos superiores – CPC para fins dos processos de renovação de 

reconhecimento). 

● Portaria normativa nº 12, de 08/09/2008 (institui o Índice Geral de Curso da 

Instituição de Educação Superior – IGC). 

● Portaria normativa nº 10, de 03/07/2009 (fixa critérios para dispensa de avaliação in 

loco e dá outras providências). 

● Portaria nº 389, de 09/05/2013 (cria o Programa de Bolsa Permanência e dá outras 

providências). 

● Portaria normativa nº 840, de 24/08/2018 (dispõe sobre os procedimentos de 

competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep referentes à avaliação de instituições de educação superior, de 

cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes). 

 

Diretrizes Específicas 

● Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II. 

● Plano de Desenvolvimento Institucional do Colégio Pedro II. 

● Estatuto do Colégio Pedro II. 

● Regimento Geral da Licenciatura do Colégio Pedro II. 
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5. INGRESSO E PERIODICIDADE LETIVA 

 

5.1. Modalidades de Ingresso: 

  

O ingresso no Curso de Licenciatura em Geografia deve ocorrer por meio de 

processos seletivos, de acordo com os regulamentos aprovados pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Colégio Pedro II. 

Assim, o ingresso no Curso de Licenciatura em Geografia pode ocorrer através de 

três formas, concomitantes ou não, à critério do Colégio Pedro II. 

 

● Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) / SISU (Sistema de Seleção Unificado): 

Seguindo as normativas vigentes desde 2009, o ENEM pode ser regularmente 

utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo, 

pois, uma alternativa para o ingresso no curso de licenciatura em tela. 

● Processo Seletivo Próprio: Em respeito ao art. 207, §2º da CRFB/1988, os resultados 

do ENEM podem ser combinados ou não com seus processos seletivos próprios. 

● Convênios firmados com Instituições de Ensino Superior ou órgãos governamentais, 

nacionais ou estrangeiros, para realização de cursos completos ou parte deles, que 

podem conferir ao estudante um grau acadêmico ou dupla diplomação. 

 

Excepcionalmente, pode ocorrer o ingresso via transferência exofficio de estudante 

matriculado em outra Instituição de Ensino Superior, desde que preencha os requisitos 

previstos na legislação brasileira. 

Os processos que disciplinam o ingresso de novos estudantes no curso possuem, 

em qualquer caso, caráter eliminatório e classificatório, com o aproveitamento dos 

postulantes até o limite de vagas previamente fixadas por edital público. Quaisquer vagas 

ociosas, quer decorrentes de desistência, transferência, trancamento ou jubilamento, serão 

consideradas como “vagas remanescentes”, sendo abertas para transferência interna e 

externa, bem como para reingresso de portadores de diplomas de cursos superiores 

reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), consoante as normas administrativas 

vigentes no Colégio Pedro II. 
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5.2. Periodicidade Letiva: 

 

O ingresso no curso deve se dar por meio de 1 (um) processo seletivo por ano, com 

o objetivo de compor 1 (uma) turma com 40 vagas, destinadas ao período vespertino e 

noturno, com matrícula e periodicidade letiva semestral. 

Embora a oferta das disciplinas se dará, predominantemente, no período noturno, 

atividades letivas também ocorrerão, eventualmente, no período vespertino e nos sábados. 

Outras atividades curriculares, como o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades 

Complementares, ocorrerão, predominantemente, no período vespertino. 

O quantitativo de vagas e turmas está diretamente relacionado às instalações físicas 

e à quantidade e tamanho das salas atualmente disponíveis no Campus Realengo II. O 

número de vagas citado também preza pela adequação da proporção docente-discente, 

levando em consideração as atividades de orientação individualizada dos graduandos para 

a realização dos trabalhos finais de conclusão de curso. Na medida em que novas 

instalações sejam criadas no Campus o quantitativo de vagas por turma pode ser revisto. 

 

5.3. Prazo para Integralização do Curso: 

 

O prazo médio previsto para integralização do Curso é de 08 (oito) semestres letivos. 

O prazo mínimo é de 07 (sete) semestres letivos e o máximo é de 16 (dezesseis) semestres 

letivos. 

 

 

6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO LICENCIANDO 

 

O Curso de Licenciatura em Geografia oferecido pelo Departamento de Geografia do 

Colégio Pedro II deverá fomentar o desenvolvimento das seguintes competências e 

habilidades: 

 

● Dominar a linguagem oral e escrita. 

● Dominar as teorias, técnicas e práticas concernentes ao ensino e à aprendizagem da 

Geografia. 

● Conhecer os fundamentos teóricos-conceituais da Geografia. 

● Dominar os fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa geográfica. 

● Conhecer os debates teóricos contemporâneos da Geografia. 
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● Definir e apoiar temas de pesquisa relevantes em Geografia e desenvolvê-los de 

forma fortemente integrada com as atividades cotidianas de ensino e extensão. 

● Construir autonomia intelectual e capacidade analítico-problematizadora da realidade 

socioespacial. 

● Elaborar mapas temáticos e outras representações gráficas. 

● Dominar métodos e instrumentos de pesquisa educacional voltados ao 

aprimoramento dos processos de aprendizagem, das práticas avaliativas e das 

propostas curriculares. 

● Conhecer os fundamentos conceituais, institucionais e legislativos da Educação 

brasileira.  

● Utilizar as tecnologias da informação e comunicação e aplicar no desenvolvimento da 

aprendizagem. 

● Trabalhar de forma coletiva e colaborativa em equipes multiprofissionais, 

contribuindo por meio de seus conhecimentos específicos relacionados à Geografia e 

à docência. 

● Desenvolver comprometimento ético, político e pedagógico com sua prática 

profissional. 

 

 

7. PERFIL DO EGRESSO 

  

O Curso de Licenciatura em Geografia promovido pelo Departamento de Geografia 

do Colégio Pedro II (DH / Colégio Pedro II) formará profissionais com práticas, saberes e 

valores voltados para a docência na Educação Básica. Como sinalizamos no item anterior, 

esses egressos terão desenvolvido habilidades e competências que lhes permitam 

problematizar cientificamente diferentes realidade sociais. Eles estarão pedagogicamente 

comprometidos com o pluralismo de ideias e visões de mundo inerentes a toda e qualquer 

sociedade democrática, nos termos dos “princípios fundamentais” inscritos no Título I da 

CRFB/1988, das demais normas legais e administrativas que regem a formação de 

licenciandos em Geografia no Brasil, e dos princípios político-pedagógicos e dos objetivos 

(gerais e específicos) norteadoras as práticas educativas do curso. 

Para tal, o egresso deverá possuir sólidos conhecimentos teóricos no campo da 

Geografia, reunindo habilidades e competências que lhe permitam articular o escopo 

epistemológico da Geografia com outros saberes acadêmicos; valorizar as práxis e saberes 

sociais dos educandos e de suas famílias; atuar simultaneamente em atividades integradas 

de ensino, pesquisa e extensão; dialogar com diferentes manifestações político-ideológicas, 
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étnicas e culturais; trabalhar no campo da gestão, organização, planejamento e demais 

atividades didático-pedagógicas inerentes ao ensino de Geografia na educação básica. 

Além dessas, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação inicial em nível superior (RES. Nº 2/2015 do CNE, art.8), espera-se que egresso 

do curso esteja apto a: 

“I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da 

educação básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de 

aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade 

de escolarização na idade própria; III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e 

modalidades de educação básica; IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e 

as abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada 

às diferentes fases do desenvolvimento humano; V - relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; VI - 

promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 

comunidade; VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de 

contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de 

diversidade sexual, entre outras; IX - atuar na gestão e organização das instituições de 

educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e 

programas educacionais; X - participar da gestão das instituições de educação básica, 

contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico; XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento 

sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de 

aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros; XII - utilizar 

instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e 

científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação 

desses conhecimentos; XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação 

fundamentais para o exercício do magistério” 
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8. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Curso de Licenciatura em Geografia oferecido pelo Departamento de Geografia / 

Colégio Pedro II, considerando as competências e habilidades a serem desenvolvidas e o 

perfil do profissional pretendido,  permite que o egresso esteja apto para lecionar Geografia 

em instituições públicas ou privadas de educação básica, nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. Em função de sua formação de professor-pesquisador, o 

licenciado realiza assessoria pedagógica na área de Geografia e está capacitado para 

ministrar curso de curta duração em temas pertinentes às áreas de estudos afins à 

Geografia. Além disso, está apto a desenvolver projetos de pesquisas em educação e 

ensino de Geografia. Considerando as justificativas já apresentadas, a expectativa é que 

egressos atuem enquanto professores no Ensino Básico ou profissionais em projetos 

pedagógicos, especialmente na Zona Oeste carioca, em razão dos vínculos sociais, 

culturais e políticos dos egressos com essas localidades. 

 

 

9. OBJETIVOS 

 

A tradição e a experiência que permeiam o Departamento de Geografia/ Colégio 

Pedro II são as bases para a atuação próxima-futura de seus professores no ensino 

superior. Mas seu olhar é prospectivo e comprometido com processos democráticos de 

inclusão e transformação social. Por isso, a proposição do Curso de Licenciatura em 

Geografia possui os seguintes objetivos político-pedagógicos, em consonância com as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (RES. Nº 2/2015 

do CNE): 

 

9.1. Objetivo Geral: 

 

● Formar licenciados em Geografia comprometidos com a docência como ação 

educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, além de conceitos, 

princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação 

dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à 

sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção 

de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo. 
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9.2. Objetivos Específicos: 

 

● Estimular a autonomia intelectual e a capacidade reflexiva dos estudantes, 

possibilitando-lhes uma sólida formação humanística, na qual teoria e prática estejam 

integradas. 

● Fornecer aos licenciandos uma sólida formação teórico-metodológica em Geografia. 

● Garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão no contexto de uma 

educação pública, gratuita e de excelência que valorize as práticas e saberes dos 

educandos, inclusive aqueles com necessidades especiais, e dialogue com 

diferentes matrizes político-ideológicas, étnicas e culturais, em particular as 

diferentes culturas regionais, indígenas e afro-brasileiras. 

● Formar profissionais aptos para lecionar a disciplina Geografia tanto no Ensino Médio 

quanto no Ensino Fundamental, tendo como ponto de partida as experiências 

práticas educacionais existentes no Colégio Pedro II. 

● Formar licenciados cujas habilidades e competências os tornem aptos a 

problematizar a realidade social e contribuir na gestão e na organização das 

atividades didático-pedagógicas inerentes ao ensino de Geografia na Educação 

Básica. 

● Formar profissionais capazes de integrar equipes inter ou multidisciplinares, em 

instituições públicas ou privadas, inclusive participando na elaboração de projetos 

político-pedagógicos inovadores; na proposição ou atuação em projetos e práticas 

que articulem ensino, pesquisa e extensão. 

● Reconhecer as instituições de educação básica como espaços necessários à 

formação dos profissionais do magistério que reflita a especificidade da formação 

docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que 

concorrem para essa formação. 

● Formar professores que se entendam como agentes formativos de cultura e da 

necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e atualização 

culturais. 

 

 

10. METODOLOGIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Respeitando a pluralidade de ideias, valorizando questionamentos e sugestões e 

estimulando a tolerância, a metodologia de ensino-aprendizagem proposta neste Projeto 

Pedagógico de Curso visa a formação de cidadãos conscientes e profissionais responsáveis 
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e comprometidos com a educação. Focada no aluno, percebido como sujeito ativo e 

participativo do processo de ensino-aprendizagem, o que é proposto aqui também visa 

contribuir para que os professores desenvolvam análises de forma integrada e que sejam 

capazes de construir e consolidar seus conhecimentos de forma autônoma. Assim, a 

metodologia do curso tem como meta que os estudantes se apropriem do conhecimento e o 

instrumentalizem de forma consciente, criativa e crítica. 

Para tal, diferentes atividades são desenvolvidas através de aulas teóricas e práticas 

promovendo a integração entre a teoria e prática, deixando de lado o modelo tradicional, e 

abrindo caminho para ensino de uma Geografia crítica e contextualizada com a realidade. 

Os conteúdos apresentados nas aulas teóricas serão abordados a partir de intervenções 

expositivas, demonstrativas, dialógicas, entre outras. Já nas aulas práticas, as intervenções 

demonstrativas se misturam com momentos onde os alunos desenvolvem atividades, 

inclusive de extensão, propõem métodos e abordagens e desenvolvem materiais. A fim de 

fortalecer o diálogo entre as teorias e a realidade concreta, nas aulas práticas também serão 

realizadas atividades de campo. Tanto nas aulas teóricas como nas práticas a participação 

dos alunos é estimulada, reforçando a autonomia dos mesmos no processo de ensino-

aprendizagem. 

A articulação entre teoria e prática é parte estruturante da grade curricular do curso. 

As Disciplinas do Eixo Pedagógico e de Práticas Pedagógicas procuram dar sustentação 

aos principais debates da formação e atuação do professor, tendo em vista sua conexão, 

através do estágio curricular, com a realidade cotidiana das unidades escolares do Ensino 

Básico, como o próprio Colégio Pedro II e outras escolas públicas conveniadas. Os 

conteúdos e discussões acumulados ao longo das disciplinas de formação específica estão 

organizados em três Disciplinas de Laboratórios de Geografia, que possuem como objetivos 

aprofundar o debate sobre o ensino e aprendizagem por meio da reflexão sobre as 

diferentes abordagens dos conteúdos da Geografia Escolar na sala de aula e da produção 

de materiais didáticos. Estas disciplinas são partes estruturantes deste processo por 

contribuir para o estudo da Educação Geográfica em conjunto com outras áreas do 

conhecimento e métodos, possibilitando a estruturação do conhecimento científico na área 

de Geografia. 

A formação científica e tecnológica dos estudantes é reforçada através do estímulo à 

participação em programas de iniciação científica, em congressos e simpósios, à publicação 

acadêmica e outras atividades que também estão previstas nas atividades complementares. 

Pautado na interdisciplinaridade, os professores serão estimulados a estabelecer um 

diálogo com as diferentes áreas de conhecimento no intuito de  diminuir a fragmentação dos 

saberes, especialmente em temas cuja abordagem transcende uma única disciplina ou área 
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do conhecimento. Nesse sentido, as disciplinas do Eixo Decolonial dialogam sobremaneira, 

pois versam sobre temas multifacetados cuja análise e compreensão só é possível a partir 

do encontro com a pluralidade de autores de diferentes disciplinas e áreas. A proximidade 

com a Educação Básica também constitui-se como um caminho para a construção da 

interdisciplinaridade, não só a partir do contato com as disciplinas das demais áreas do 

conhecimento, mas na formulação de projetos em conjunto. 

As atividades complementares também se estruturam sobre a interdisciplinaridade ao 

expandir as possibilidades da produção de conhecimento para diferentes áreas do saber, 

espacialidades e tipos de atividades. De uma forma geral, os estudantes são estimulados a 

perceber as diferentes potencialidades do conhecimento geográfico não apenas no espaço 

regular da sala de aula, mas especialmente fora dele ao experienciar atividades de cunho 

científico, político-institucional, social, cultural, artístico e desportivo que, ao serem 

integrados, ampliem os horizontes intelectuais dos discentes. 

Na condução das disciplinas ao longo do curso serão privilegiados, entre outros, os 

seguintes procedimentos de ensino-aprendizagem: aulas expositivas e demonstrativas; 

debates e rodas de conversa; atividades individuais, em duplas e em grupos; elaboração e 

apresentação de trabalhos acadêmicos; leituras, sobretudo de textos acadêmicos; 

levantamento em bibliotecas e órgãos públicos, além de pesquisa na Internet; elaboração de 

textos sobre os mais variados temas; seminários e outras apresentações orais; observações 

e intervenções dirigidas; realização de trabalhos de campo; análise, avaliação e reflexão 

sobre as atividades realizadas. 

Quanto aos recursos didáticos, além da lousa, serão utilizados, entre outros: projetor 

de imagem, vídeo e outros recursos audiovisuais; laboratório de informática, computadores, 

aplicativos e Internet; laboratórios de prática de ensino e de experimentação de materiais 

didáticos; mapas, fotografias e outros recursos imagéticos; recursos didáticos voltados a 

educação inclusiva como maquetes, mapas táteis e aplicativos específicos (como 

sintetizadores de voz, por exemplo); livros, artigos de revistas científicas e outros textos. 

 

10.1. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino-

aprendizagem 

 

 Com o intuito de favorecer o processo de ensino-aprendizagem e multiplicar os 

beneficiários de seus serviços pedagógicos, o Colégio Pedro II vem utilizando de diferentes 

formas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Todos os seus campi, por 

exemplo, dispõem de salas de informática equipados com computadores conectados à 

internet. 
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 O Colégio Pedro II dispõe de uma estrutura técnica e informacional que favorece a 

implementação e uso das TICs. O portal da Instituição na internet, por exemplo, permite que 

tanto a comunidade interna (professores, técnicos e estudantes) como a externa possam 

acessar notícias e informações sobre o Colégio Pedro II de maneira fácil e rápida. Para 

oferecer suporte nas áreas de redes, sites, internet, entre outros, o Colégio Pedro II dispõe 

de uma Diretoria de Tecnologia da Informação. 

A Instituição também vem utilizando as TICs para oferecer atividades de Ensino a 

Distância (EAD), através de cursos de Extensão, Pós-Graduação, Técnicos ou de 

Capacitação. A partir da plataforma Moodle, diferentes Cursos do Colégio Pedro II 

(presenciais e na modalidade EAD) vêm promovendo a interatividade docente-discentes e 

assegurando o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar. 

Com base nessas experiências exitosas e na estrutura técnica e informacional que o 

Colégio Pedro II já dispõe, o Curso de Licenciatura em Geografia também possibilitará 

experiências de aprendizagem fazendo uso das TICs, garantindo o acesso fácil e rápido de 

materiais pelos estudantes e permitindo a interação entre os diferentes atores envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

11. DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O curso de licenciatura em tela assume uma prática de avaliação mediadora na qual 

ensino e aprendizagem estão integrados e privilegiam o desenvolvimento de habilidades e 

competências em detrimento de aspectos meramente conteudistas (informação, 

memorização, etc.) e quantitativos (graus, notas, etc.). 

Cada Disciplina terá, pelo menos, dois momentos avaliativos. Caberá ao docente 

explicitar em seu plano de ensino a natureza das avaliações da Disciplina – prova individual 

formal, testes, trabalhos individuais e/ou coletivos, seminários, trabalhos de campo, 

entrevistas, artigos, júris simulados, entre outras –, incluindo a Avaliação Suplementar (AS) 

e a Avaliação Complementar (AC), e apresentá-las aos estudantes. Também constará no 

plano de ensino o percentual de cada avaliação na composição do grau final do licenciando. 

Conforme previsto no Regimento Geral da Licenciatura, o estudante que se ausentar 

de uma avaliação presencial terá direito à realização de uma nova avaliação, desde que sua 

ausência seja devidamente justificada por meio de documento comprobatório. 

O grau final dos estudantes deverá ser, invariavelmente, expresso em algarismo 

arábico, com duas casas decimais, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e irá integrar o 

histórico escolar do estudante. Será considerado aprovado na Disciplina o estudante que, 
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além de ter obtido grau de, pelo menos, 6,0 (seis), também tiver frequência igual ou superior 

a 75% nas atividades acadêmicas previstas no plano de ensino. 

Caso o licenciando não alcance o grau mínimo necessário para a sua aprovação 

direta, ou seja, 6,0 (seis), mas tenha frequência igual ou superior a 75% nas atividades 

acadêmicas previstas no plano de ensino, ele fará, obrigatoriamente, uma Avaliação 

Suplementar (AS), cujo resultado será expresso numa escala de 0,0 (zero) e 10,0 (dez). A 

Avaliação Suplementar (AS) será realizada no final do período letivo e o novo grau do 

estudante será resultado da média simples entre o grau obtido anteriormente e o grau obtido 

na Avaliação Suplementar (AS). 

Se depois de realizar a Avaliação Suplementar (AS) o aluno permanecer com grau 

inferior a 6,0 (seis), mas com o grau igual ou superior a 3,0 (três), ele terá direito, no período 

subsequente, a uma Avaliação Complementar (AC). Será atribuído ao aluno que requerer a 

Avaliação Complementar (AC) o conceito R na respectiva Disciplina, o que será convertido 

até o final do período letivo em grau 6,0 (seis), caso ele seja aprovado, ou mantido o grau 

anterior, se ele for reprovado. 

Os registros de todas as atividades pedagógicas serão realizados de forma individual 

pelos professores através de um diário de classe. Com o suporte do setor de informática do 

Colégio Pedro II, os professores também utilizarão uma plataforma online para lançamento 

de notas e outras avaliações dos estudantes, garantindo com que estes últimos tenham 

conhecimento de seu aproveitamento acadêmico. É dever dos professores regentes enviar 

para a Coordenação do Curso, mensalmente, ficha com a frequência dos discentes nas 

atividades acadêmicas. Os dados sobre o desempenho acadêmico dos estudantes, 

juntamente com a autoavaliação institucional, subsidiarão o planejamento pedagógico e a 

gestão institucional do curso. 

 

 

12. DA AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A gestão do curso será realizada considerando o resultado dos balizadores externos 

e a autoavaliação institucional. Portanto, os resultados obtidos nessas avaliações servem 

como insumos para aprimoramento contínuo do planejamento da licenciatura em Geografia. 

 

12.1. Da autoavaliação institucional 

 

Complementarmente e considerando o caráter recíproco da avaliação mediadora 

realizada pelo INEP, ao final de cada ano letivo os licenciandos irão avaliar, mediante 
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instrumento próprio, sigiloso e disponibilizado preferencialmente por meio eletrônico/digital, 

o desempenho dos seus respectivos professores, bem como a organização didático-

pedagógica do curso e suas instalações físicas. Esse retorno é essencial para que o curso 

possa atualizar-se constantemente, atendendo à sua função político-pedagógica bem como 

às necessidades e interesses dos educandos e da própria sociedade brasileira. 

A avaliação institucional tem como principais objetivos produzir conhecimentos; 

averiguar o sentido do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, 

identificar as causas dos seus problemas e deficiências; aumentar a consciência pedagógica 

e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo; fortalecer as relações 

de cooperação entre os diversos atores institucionais; tornar mais efetiva a vinculação da 

instituição com a comunidade; julgar acerca da relevância científica e social de suas 

atividades e produtos; e prestar contas à sociedade. A referida avaliação contempla as 

seguintes dimensões de desempenho institucional: (1) Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional; (2) Política de Ensino, Pesquisa e Extensão (3) Responsabilidade Institucional; 

(4) Comunicação e Sociedade; (5) Organização e Gestão do Curso; (6) Estrutura Física; (7) 

Planejamento e Avaliação e (8) Políticas de Atendimento ao Discente. 

A autoavaliação da Licenciatura em Geografia é coordenada pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), em parceria com a Coordenação de Graduação e em estreita 

colaboração com a Coordenação do referido curso, podendo contar com a colaboração de 

outros setores da comunidade acadêmica. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

analisar os resultados das autoavaliações, a fim de propor melhorias ao Colegiado do Curso 

no sentido do aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico de Curso.  

A autoavaliação do curso é realizada com base no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do Colégio Pedro II, no perfil estabelecido para o profissional/cidadão a ser 

licenciado em Geografia, ficando a avaliação das especificidades do curso de Geografia sob 

responsabilidade do Curso. 

 

12.2. Da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Consoante aos termos da Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), as atividades de avaliação docente/institucional 

serão desenvolvidas sob supervisão da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que, além de 

contribuir para os processos internos de avaliação, tem o dever legal de sistematizar e 

prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), bem como subsidiar as ações e estratégias da 

Instituição e do próprio curso. 
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A CPA será constituída por segmentos internos – discentes, docentes e técnico-

administrativos – e de representantes da sociedade civil organizada, sendo vedada a 

composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 

 

 

13. APOIO AOS DISCENTES 

 

O atendimento acadêmico aos licenciandos será realizado pela Coordenação do 

Curso de Licenciatura em Geografia, sob supervisão e acompanhamento da Coordenação-

geral do Departamento de Geografia. Nas demais necessidades, os discentes poderão 

contar com as ações da Diretoria de Ações Inclusivas e Assuntos Estudantis e da Seção de 

Assistência ao Educando, já devidamente estruturadas no âmbito do Colégio Pedro II. Além 

disso, conforme já citado na justificativa deste projeto, a preocupação com o atendimento 

aos estudantes portadores de necessidades específicas, sejam elas físicas ou cognitivas, 

estarão assistidos pelo Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE). 

O atendimento aos licenciandos irá se completar com o acompanhamento 

quinquenal pela Coordenação do Curso e pelo seu Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 

trajetória profissional dos egressos e a realização de encontros periódicos que articulem 

esses profissionais formados pelo curso com aqueles que se encontram em pleno processo 

formativo. Academicamente, também se destaca a perspectiva de formação continuada 

possibilitada tanto pelo Programa de Residência Docente (PRD) quanto pelo Mestrado 

Profissional em Práticas da Educação Básica (MPPEB) e demais cursos de pós-graduação, 

Lato Sensu e Stricto Sensu, existentes no Colégio Pedro II. 

 

 

14. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O currículo em tela oportuniza ao estudante um contato mais direto com as 

diferentes áreas da Geografia, abarcando desde conteúdos fundamentais da Geografia em 

uma perspectiva não-europocêntrica até temas contemporâneos como diversidade, meio 

ambiente, globalização, direitos humanos e cultura afro-brasileira e indígena. Assim, o 

currículo proposto tanto favorece a uma contextualização dos conteúdos formativos dos 

futuros professores quanto a um tratamento transversal com outras áreas do conhecimento, 

tais como a Filosofia, a Sociologia, a História e a Economia Política. 
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Cumprindo com as exigências legais, esta matriz curricular combina sólida base 

teórico-metodológica e humanista com os fundamentos necessários ao exercício do 

magistério, possibilitando uma adequada formação geral em Geografia e valorizando as 

práticas e saberes pedagógicos inerentes à futura atuação docente do licenciando. 

 

14.1. Atividades curriculares 

 

O currículo do Curso de Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro II possui carga 

total de 3340 (três mil, trezentos e quarenta) horas, sempre mensuradas em horas-relógio, 

nos termos da legislação em vigor. Estruturado de forma lógica e contínua, ele está 

organizado em quatro tipos de atividades curriculares, a saber: Disciplinas, Atividades 

Complementares, Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

As Disciplinas perfazem 2620h de atividades formativas, incluindo 2200h de aulas 

teóricas e 420h de prática como componente curricular. As Atividades Complementares 

perfazem 200h. O Estágio Curricular Supervisionado, por sua vez, perfaz 400h. Já o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem carga prevista de 120h. Para finalizar o curso 

o licenciando deverá integralizar estas 3340h e cumprir todas as atividades curriculares 

previstas. 

Em cumprimento com o Regimento Geral da Licenciatura e com a Resolução nº 07 

do Conselho Nacional de Educação, de 18 de dezembro de 2018, o Curso de Licenciatura 

em Geografia incluirá atividades de extensão no processo formativo dos licenciandos. 

Assim, parte da carga horária de algumas atividades curriculares estarão relacionadas às 

atividades de extensão. As disciplinas de “Laboratório de Ensino 2 - Geografia Física” e 

“Laboratório de Ensino 3 - Geografia Humana”, por exemplo, preveem ações extensionistas 

vinculadas, respectivamente, aos Estágios Curriculares Supervisionados I e II. 

 

14.2. Disciplinas 

 

Entende-se como disciplinas do Curso de Licenciatura em Geografia do Colégio 

Pedro II todas as atividades curriculares que podem ser convertidas em créditos, que 

envolvam aulas teóricas e/ou práticas e que são ofertadas pela Instituição, podendo ser 

divididas nos seguintes eixos formativos: 

a) Disciplinas específicas do curso de Geografia; 

b) Disciplinas do eixo pedagógico; 

c) Disciplinas do eixo decolonial; 
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d) Disciplinas do eixo metodológico; 

e) Disciplinas eletivas. 

 A fim de criar um diálogo entre as dimensões teórico-conceitual e prática, inerentes 

ao processo de formação profissional, o currículo do Curso dispõe tanto de disciplinas 

teóricas como de disciplinas teórico-práticas. Neste sentido, enquanto as disciplinas com 

carga horária de 60h e 65h são contabilizadas como inteiramente teóricas, as disciplinas 

com carga horária de 75h são contabilizadas como teórico-práticas, sendo 45h teóricas e 

30h práticas. 

 

14.2.1 Disciplinas específicas do curso de Geografia 

 

As disciplinas específicas do curso de Geografia são oferecidas pelo próprio 

Departamento de Geografia. Elas são divididas em disciplinas temáticas e disciplinas de 

práticas pedagógicas. 

As disciplinas temáticas visam apresentar ao licenciando, através de atividades 

teóricas e práticas, os principais campos temáticos, teorias, conceitos, conteúdos e 

instrumentos de análise da ciência geográfica. Dada a importância destes estudos para a 

formação do professor de Geografia, são previstas disciplinas temáticas em todos os 

períodos letivos do Curso. 

Elas possuem carga horária total de 1135h, distribuídas em 925h teóricas e 210h 

práticas, e estão organizadas da seguinte forma: 

 

● Pensamento Geográfico (65h) 

● Geomorfologia (75h) 

● Geografia da População (60h) 

● Cartografia (75h) 

● Climatologia Geográfica (75h) 

● Geografia Econômica (60h) 

● Biogeografia (75h) 

● Geografia Agrária (60h) 

● História da Geografia (65h) 

● Espaço Físico Brasileiro (75h) 

● Geografia Urbana (75h) 

● Geografia Política e Geopolítica (60h) 

● Geografia Regional do Brasil (60h) 

● Geografia do Mundo Contemporâneo (60h) 
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● Sociedade e Natureza (75h) 

● Geografia da África (60h) 

● Geografia da América Latina (60h) 

 

Além destas, os estudantes também poderão cursar disciplinas temáticas optativas. 

A escolha das disciplinas optativas que serão ofertadas vai depender será realizada através 

do Colegiado do Curso. No ementário do PPC constam algumas disciplinas optativas. Além 

delas, outras podem vir a ser propostas pelos docentes e oferecidas pelo curso. 

As disciplinas de prática pedagógica apresentam-se em organicidade com os 

saberes e as práticas da educação básica, pois visam integrar elementos teórico-práticos ao 

exercício do magistério, além de propiciar um diálogo com o Estágio Curricular 

Supervisionado. 

Estas disciplinas abrangem estudos e atividades que propiciam a integração entre as 

práticas relacionadas aos saberes específicos, pedagógicos e as experiências nas 

diferentes modalidades da educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação a Distância, Educação Escolar Quilombola, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena), de forma articulada com os diferentes 

sistemas e instituições de ensino. Elas contemplam uma série de atividades teórico-práticas 

que possibilitam a compreensão ampla e contextualizada do ensino, tais como: 

- o exercício da docência em Geografia em classes da educação básica, na iniciação 

científica, na pesquisa e na extensão; 

- o conhecimento da estrutura, do funcionamento e da gestão das escolas; das 

diferentes formas de organização curricular e das políticas curriculares; de diferentes 

técnicas e metodologias de ensino, das linguagens, tecnologias e inovações 

educacionais; de diferentes concepções, procedimentos e instrumentos de avaliação 

da aprendizagem; 

- a elaboração de planejamentos, materiais didáticos e avaliações. 

As práticas pedagógicas possuem carga horária total de 375h, distribuídas em 225h 

teóricas e 150h práticas, e estão organizadas da seguinte forma: 

 

● Laboratório de Ensino 1 - Cartografia e Pensamento Espacial (75h) 

● Laboratório de Ensino 2 - Geografia Física (75h) 

● Laboratório de Ensino 3 - Geografia Humana (75h) 

● Prática de Ensino em Geografia 1 (75h) 

● Prática de Ensino em Geografia 2 (75h) 
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Cada uma das práticas pedagógicas está relacionada a uma ou mais disciplinas 

temáticas e/ou ao Estágio Curricular Supervisionado realizado no respectivo período letivo. 

Essa correlação entre teoria e prática estabelece um fluxo interativo entre saberes e práticas 

que permite ao licenciando estabelecer elos significativos entre os conteúdos acadêmicos e 

as atividades de sala de aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Ela 

também oportuniza uma consciência ampliada do espaço acadêmico-escolar na medida em 

que permite ao licenciando relacionar a percepção política e pedagógica de sua atividade 

profissional futura com as múltiplas realidades sociais nas quais a escola se faz presente. O 

quadro abaixo permite visualizar essa relação entre as diversas práticas pedagógicas e as 

atividades curriculares previstas na matriz curricular do curso: 

 

DISCIPLINAS DE 
PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

DISCIPLINAS TEMÁTICAS E ESTÁGIOS 
CURRICULARES SUPERVISIONADOS 

RELACIONADOS 

Laboratório de Ensino 1 - 

Cartografia e Pensamento 

Espacial 

“Cartografia” e “Pensamento Geográfico”. 

Laboratório de Ensino 2 - 

Geografia Física 

“Geomorfologia”, “Climatologia Geográfica”, 

“Biogeografia”, “Espaço Físico Brasileiro” e “Estágio 

Curricular Supervisionado 1”. 

Laboratório de Ensino 3 - 

Geografia Humana 

“Geografia da População”, “Geografia Econômica”, 

“Geografia Agrária”, “Geografia Urbana”, “Geografia 

Regional do Brasil”, “Geografia Política e Geopolítica”, 

“Geografia do Mundo Contemporâneo” e “Estágio 

Curricular Supervisionado 2”. 

Prática de Ensino em 

Geografia 1 
“Estágio Curricular Supervisionado 3”. 

Prática de Ensino em 

Geografia 2 
“Estágio Curricular Supervisionado 4”. 
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14.2.2 Disciplinas do eixo pedagógico 

 

O eixo pedagógico faz parte do núcleo comum das licenciaturas integradas em 

humanidades, constituindo-se como um núcleo teórico das licenciaturas voltado para o 

exercício do magistério. 

Somadas às disciplinas de práticas pedagógicas e aos Estágios Curriculares 

Supervisionados, as disciplinas do eixo pedagógico visam fortalecer a formação profissional, 

humanística e científica do futuro educador. As disciplinas deste eixo totalizam uma carga 

horária de 420h e estão organizadas da seguinte maneira: 

 

● Psicologia da Educação e Aprendizagem (60h) 

● Organização da Educação no Brasil 1 - História da Educação Brasileira (60h) 

● Didática (60h) 

● Educação e Inclusão (60h) 

● Libras (60h) 

● Organização da Educação no Brasil 2 - Políticas Públicas e Gestão Democrática 

(60h) 

● Educação e Direitos Humanos (60h) 

 

14.2.3 Disciplinas do eixo decolonial 

 

 O eixo decolonial também compõe o núcleo comum das licenciaturas integradas em 

humanidades, sendo o principal elemento de integração entre os cursos de Ciências 

Sociais, Filosofia, Geografia e História do Colégio Pedro II. Trata-se de quatro disciplinas 

comuns a estes cursos, ministradas nos primeiros quatro períodos letivos do curso. 

Por abordarem questões que transversam distintas áreas do conhecimento e por 

permitirem o contato entre os estudantes de diferentes cursos, as disciplinas do eixo 

decolonial favorecem a interdisciplinaridade, oportunizando ao licenciando do curso de 

Geografia transitar por outras áreas do conhecimento. 

Neste eixo são introduzidas as principais críticas à colonialidade, assim como 

apresentadas perspectivas e propostas pedagógicas decoloniais. As disciplinas do eixo 

decolonial apresentam carga horária total de 240h e estão organizadas da seguinte maneira: 

 

● Estudos Decoloniais 1 (60h) 

● Estudos Decoloniais 2 (60h) 

● Estudos Decoloniais 3 (60h) 
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● Estudos Decoloniais 4 (60h) 

 

14.2.4 Disciplinas do eixo metodológico 

 

Também compondo o núcleo comum das licenciaturas integradas em humanidades, 

o eixo metodológico visa garantir os elementos básicos para o exercício das atividades de 

pesquisa do futuro professor, oportunizando ao mesmo os conhecimentos elementares para 

a produção de textos acadêmicos e para o planejamento e execução de projetos científicos. 

Por se tratarem de conhecimentos relevantes para todas as áreas do conhecimento, os 

estudantes do curso de Geografia terão contato com leituras e abordagens que extrapolam 

a ciência geográfica, fortalecendo o caráter interdisciplinar do curso. 

Das três disciplinas deste eixo, duas são comuns a todas as licenciaturas e uma é 

específica de cada curso. A primeira apresenta os conhecimentos elementares para a 

produção de textos acadêmicos. A segunda realiza uma abordagem sobre a ciência, seus 

métodos e o planejamento de projetos científicos. Por fim, a terceira oportuniza ao 

licenciando de Geografia uma discussão qualificada sobre métodos, técnicas e práticas 

científicas em Geografia. O eixo possui carga horária total de 210h, distribuídas em 150h 

teóricas e 60h práticas, e estão organizadas da seguinte forma: 

 

● Produção Textual em Língua Portuguesa (60h) 

● Metodologia e Prática em Pesquisa (75h) 

● Metodologia e Prática em Pesquisa em Geografia (75h) 

 

14.2.5 Disciplinas optativas e eletivas 

 

Para a integralização curricular, o estudante deverá se matricular em duas disciplinas 

optativas / eletivas e em duas disciplinas eletivas, totalizando, no mínimo, 240 horas de 

aulas teóricas nas mesmas. São consideradas como eletivas todas as disciplinas ofertadas 

pelas demais licenciaturas do Colégio Pedro II. 

Embora as matrículas nas disciplinas optativas e eletivas estejam previstas para os 

dois últimos períodos letivos, elas podem acontecer em qualquer momento do curso, a 

depender da disponibilidade e interesse do estudante e da oferta das mesmas. Além disso, 

o estudante que desejar também poderá se matricular em mais disciplinas optativas e 

eletivas, além das quatro já previstas. 

O licenciando deverá se matricular em duas disciplinas ofertadas por outros cursos e 

as mesmas serão computadas como disciplinas eletivas. Já em relação às optativas, 
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embora o curso de Geografia vá ofertá-las, o estudante escolherá entre cursá-las ou cursar 

mais disciplinas de outros cursos. Em suma, os estudantes poderão escolher entre cursar 

duas disciplinas eletivas e duas optativas, ou três disciplinas eletivas e uma optativa, ou 

quatro disciplinas eletivas. 

O Curso de Licenciatura em Geografia procura, com isso, garantir que os estudantes 

conduzam autonomamente parte de seu percurso formativo. Além de favorecer a 

interdisciplinaridade, esse processo de escolha dá flexibilidade ao processo de 

integralização curricular, enriquecendo a formação acadêmica dos estudantes. 

 

14.3. Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Geografia visam 

ampliar as vivências acadêmicas, científicas e culturais dos licenciandos. Elas permitem que 

os educandos enriqueçam seus currículos de modo flexível e interdisciplinar, em dias e 

horários distintos aos das aulas regulares. Devido a concentração das aulas regulares no 

período noturno, os períodos matutino e vespertino serão utilizados, preponderantemente, 

para a realização destas atividades. 

Com o total mínimo de 200 horas, essas atividades poderão ser ofertadas pelo 

Colégio Pedro II e outras instituições cujas atividades sejam pertinentes à formação 

acadêmica em Geografia. No âmbito do Colégio Pedro II, será oportunizado um conjunto de 

experiências que conectem os licenciandos aos múltiplos espaços e projetos da educação 

básica e de outros níveis de atuação. Destacamos o Programa de Residência Docente 

(PRD) e os programas de pós-graduação stricto sensu em funcionamento no Colégio Pedro 

II; da mesma forma, ademais, o licenciando poderá vivenciar experiências formativas 

através de núcleos institucionais de pesquisa e atuação, como, por exemplo, o NEABI 

(Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas), o NUTH (Núcleo Transdisciplinar de 

Humanidades), entre outros. 

Para a validação destas atividades como componente curricular, além do 

cumprimento das 200 horas obrigatórias, os estudantes deverão considerar, ao menos, três 

grupos dentre os cinco – ensino; pesquisa; extensão; desporto e cultura; e gestão – para a 

composição do cálculo final, cumprir um mínimo de 50 horas nas atividades de extensão e 

respeitar o máximo de 150 horas por grupo. O anexo 1 apresenta as atividades 

discriminadas por grupo. 

Estas atividades não estão vinculadas a um período letivo específico, mas devem ser 

finalizadas até o oitavo período. No entanto, é possibilitado ao estudante a entrega dos 

documentos comprobatórios e do relatório de atividades em qualquer momento da 
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graduação, desde que todas as 200 horas determinadas tenham sido cumpridas. O 

estudante que não comprovar estas atividades ficará em situação de pendência acadêmica, 

impossibilitado de integralizar o curso. 

Para a comprovação das horas, o estudante deverá preencher um formulário a ser 

retirado na secretaria do curso e devolvê-lo devidamente preenchido junto com as cópias 

dos documentos comprobatórios e de um relatório das atividades. Caberá à secretaria de 

curso a divulgação do prazo em que a solicitação de computação das horas 

complementares estará disponível para os estudantes. 

A relação das atividades complementares desenvolvidas por cada estudante, bem 

como o número de horas contabilizado em cada atividade, constará no seu histórico escolar, 

mas não conferem crédito nem grau ao estudante. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Coordenação do Curso de Geografia e, em última instância, pelo Colegiado do Curso. 

 

14.4. Estágio 

 

14.4.1 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente obrigatório do Curso de 

Licenciatura em Geografia. A atividade de estágio tem o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento das competências e habilidades inerentes à atividade profissional próxima-

futura e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do licenciando para a 

vida cidadã e para o trabalho docente qualificado. 

O Estágio Curricular Supervisionado se inicia no 5º período e termina no 8º período 

do Curso, dividindo-se em 04 (quatro) atividades curriculares, cada uma com carga horária 

de 100 horas. Por estarem vinculadas com as disciplinas “Laboratório de Ensino 2 - 

Geografia Física”, “Laboratório de Ensino 3 - Geografia Humana”, “Prática de Ensino em 

Geografia 1” e “Prática de Ensino em Geografia 2”, respectivamente, as atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado promovem a relação entre a teoria e a prática, articulando 

o currículo do curso aos aspectos práticos da educação básica. 

Nos Estágios Curriculares Supervisionados I e II (5º e 6º períodos) são previstas, 

prioritariamente, atividades de observação, planejamento e extensão. Visando a integração 

com outras redes de ensino e o preparo dos futuros professores para as diferentes 

realidades escolares, os Estágios Curriculares Supervisionados I e II serão cumpridos fora 

do Colégio Pedro II. Contudo, a fim de garantir a qualidade e o controle do Estágio 

Curricular Supervisionado, a realização do mesmo em outras instituições requererá 
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autorização da Coordenação do Curso, o que será realizado através de um acordo de 

cooperação com a instituição concedente. 

Já os Estágios Curriculares Supervisionados III e IV (7º e 8º períodos) serão 

realizados no próprio Colégio Pedro II. Além da observação, planejamento e extensão, 

nestes estágios também são previstas atividades de participação e regência. Neste 

momento os licenciandos escolherão um professor supervisor e farão o acompanhamento 

do trabalho deste docente, auxiliando-o e propondo intervenções pedagógicas para as suas 

turmas. Será em uma turma de seu supervisor que o estagiário realizará a sua regência. 

Esta última será devidamente assistida e avaliada pelo orientador do Estágio Curricular 

Supervisionado IV. Com exceção do referido orientador, todos os professores do 

Departamento de Geografia poderão supervisionar os estagiários. 

O quadro abaixo apresenta as principais atividades previstas no decorrer do Estágio 

Curricular Supervisionado: 

 

ESTÁGIOS DE 
ENSINOS 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Estágio Curricular 

Supervisionado 1 

● Observação do cotidiano escolar; 

● Acompanhamento de atividades pedagógicas realizadas pelos 

professores de Geografia; 

● Diálogo com a Disciplina “Laboratório de Ensino 2 - Geografia 

Física” para analisar e discutir as intervenções pedagógicas 

realizadas pelos professores de Geografia na escola; 

● Auxílio no desenvolvimento e execução de atividades 

pedagógicas na escola; 

● Participação no planejamento e execução de projetos de 

extensão na escola; 

● Registro das observações e atividades realizadas. 

● Elaboração de relatório sobre as observações e atividades 

realizadas. 

Estágio Curricular 

Supervisionado 2 

● Observação do cotidiano escolar; 

● Acompanhamento de atividades pedagógicas realizadas pelos 

professores de Geografia; 

● Diálogo com a Disciplina “Laboratório de Ensino 3 - Geografia 

Humana” para analisar e discutir as intervenções pedagógicas 
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realizadas pelos professores de Geografia na escola; 

● Auxílio no desenvolvimento e execução de atividades 

pedagógicas na escola; 

● Participação no planejamento e execução de projetos de 

extensão na escola; 

● Registro das observações e atividades realizadas. 

● Elaboração de relatório sobre as observações e atividades 

realizadas. 

Estágio Curricular 

Supervisionado 3 

● Observação do cotidiano escolar; 

● Acompanhamento de atividades pedagógicas realizadas pelos 

professores de Geografia; 

● Diálogo com a Disciplina “Prática de Ensino em Geografia 1” e 

com o professor supervisor para a elaboração de propostas de 

conteúdos, estratégias e avaliações; 

● Auxílio na pesquisa e seleção de informações / conteúdos para 

aulas e outras intervenções pedagógicas propostas pelo 

professor supervisor; 

● Participação em Conselhos de Classe, reuniões e outros 

fóruns de professores; 

● Registro das observações e atividades realizadas; 

● Elaboração de relatório sobre as observações e atividades 

realizadas. 

Estágio Curricular 

Supervisionado 4 

● Observação do cotidiano escolar; 

● Acompanhamento de atividades pedagógicas realizadas pelos 

professores de Geografia; 

● Diálogo com a Disciplina “Prática de Ensino em Geografia 2” e 

com o professor supervisor para a elaboração de propostas de 

conteúdos, estratégias e avaliações; 

● Auxílio na pesquisa e seleção de informações / conteúdos para 

aulas e outras intervenções pedagógicas propostas pelo 

professor supervisor; 

● Participação em Conselhos de Classe, reuniões e outros 

fóruns de professores; 

● Planejamento de aula e regência na Educação Básica; 
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● Registro das observações e atividades realizadas; 

● Elaboração de um Relatório Final de Estágio. 

 

14.4.2 Estágio Supervisionado não obrigatório 

 

A fim de enriquecer o processo formativo dos licenciandos, o Curso de Licenciatura 

em Geografia estimulará os seus estudantes a se engajarem em diferentes atividades 

extracurriculares, dentro e fora do Colégio Pedro II. Assim, mesmo não previsto na matriz 

curricular, os alunos poderão realizar outros Estágios Supervisionados. 

Fica a critério do licenciando a realização, dentro ou fora das dependências do 

Colégio Pedro II, de Estágio Supervisionado não obrigatório. Contudo, para garantir a 

qualidade e a segurança do estágio, a sua validação dependerá da aprovação do Termo de 

Compromisso de Estágio pela Coordenação do Curso. 

O Estágio Supervisionado não obrigatório deve ser orientado por um docente do 

Colégio Pedro II e supervisionado por um profissional da instituição concedente do estágio. 

Ao final do estágio, o estudante deve elaborar um relatório em formato acadêmico, assinado 

pelo orientador e supervisor, e entregá-lo à Coordenação do Curso, juntamente com outros 

documentos comprobatórios, caso sejam solicitados. 

Respeitando a carga horária máxima prevista, o Estágio Supervisionado não 

obrigatório poderá ser computado como uma Atividade Complementar. 

 

14.5. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O curso prevê duas atividades curriculares para a produção do TCC: “Trabalho de 

Conclusão de Curso 1” e “Trabalho de Conclusão de Curso 2”. São previstas 60 horas para 

o cumprimento de cada uma delas, totalizando 120 horas. 

Desconsiderando trancamentos, o estudante realizará a matrícula em “Trabalho de 

Conclusão de Curso 1” no sétimo período letivo. Neste momento, o aluno escolherá um 

orientador. Cada licenciando contará com a orientação de um professor que esteja 

devidamente credenciado no Curso de Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro II, 

sendo que cada professor poderá orientar o TCC de até 4 (quatro) estudantes de 

licenciatura a cada ano. 

O estudante poderá, ainda, ser coorientado por outro docente do Colégio Pedro II. A 

critério do Colegiado do Curso, esta coorientação poderá ser realizada por um professor / 

pesquisador externo ao Colégio Pedro II. 
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Ao longo do semestre letivo em que o estudante estiver matriculado em “Trabalho de 

Conclusão de Curso 1”, ele deverá produzir, em diálogo com seu orientador, um projeto de 

TCC. Esta atividade curricular não prevê reprovação, mas serve como um suporte para que 

o orientador acompanhe o amadurecimento do trabalho do estudante. No final deste período 

será atribuído o conceito “I”. Este conceito será convertido em nota quando o estudante 

concluir a atividade curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 2”, o que ocorrerá no 

semestre seguinte. 

O TCC consiste numa produção textual. Ao elaborar este trabalho o licenciando 

deverá considerar a norma culta da língua portuguesa e a formalidade da escrita acadêmica, 

além de respeitar os dispositivos previstos na legislação brasileira referentes aos direitos 

autorais. O TCC pode ser resultado de uma pesquisa original, de uma revisão bibliográfica 

ou de uma proposta de intervenção pedagógica ou material didático, desde que apresentado 

na forma de uma monografia, artigo científico ou outra produção textual que não esteja em 

desacordo com os pareceres do orientador e do Colegiado do Curso. 

Como atividade avaliativa do “Trabalho de Conclusão de Curso 2”, o licenciando 

deverá entregar e apresentar o TCC para uma banca examinadora de três professores. O 

texto deve ser entregue com, pelo menos, duas semanas de antecedência em relação ao 

dia de sua apresentação, salvo excepcionalidades devidamente autorizadas pelo orientador 

e aceitas pelo restante da banca examinadora. 

A banca será formada pelo orientador e por mais dois professores, sendo um deles, 

obrigatoriamente, parte do corpo docente do Departamento de Geografia do Colégio Pedro 

II. A presença de um membro externo na composição da banca é facultativa, seja de um 

professor de outro Departamento do Colégio Pedro II ou de outra instituição. Contudo, caso 

este membro externo não seja um coorientador já aprovado pelo Colegiado do Curso, a 

participação do mesmo deverá ser aprovada pela Coordenação do Curso. 

Para a aprovação, o estudante deve alcançar o grau mínimo de 6,0 (seis), levando 

em consideração a média simples das notas dos três avaliadores. Caso o estudante 

obtenha média inferior a 6,0 (seis), ele terá um prazo de 30 dias para corrigir o trabalho e 

reapresentar para a banca avaliadora. Persistindo o grau insatisfatório, o licenciando será 

reprovado em “Trabalho de Conclusão de Curso 2”, devendo realizar nova matrícula no 

semestre seguinte. 
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14.6. Distribuição Semestral da Carga Horária 

 

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DA CARGA HORÁRIA 

Período 

Disciplinas 

Atividades 
Complementares 

Estágio 
Curricular 

Supervisionado 
TCC Total 

Aula 
Teórica 

Prática como 
Componente 

Curricular 

1º 290 30 - - - 320 

2º 270 60 - - - 330 

3º 270 60 - - - 330 

4º 275 60 - - - 335 

5º 270 60 - 100 - 430 

6º 255 90 - 100 - 445 

7º 285 30 - 100 60 475 

8º 285 30 200 100 60 675 

Total 2200 420 200 400 120 3340 
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14.7. Matriz Curricular 

 

Esquematicamente, a Matriz Curricular está estruturada da seguinte maneira: 

 

Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 

horária 
semanal 

Créditos 
Carga horária 

semestral 

1º 

Disciplinas 

GE 001 
Pensamento 

Geográfico 
04 04 65h 

GE 002 Geomorfologia 05 04 75h 

GE 003 
Geografia da 

População 
04 04 60h 

NC 001 
Produção Textual em 

Língua Portuguesa 
04 04 60h 

NC 002 Estudos Decoloniais 1 04 04 60h 
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Período 

Letivo 
Código Atividade Curricular 

Carga 

horária 

semanal 

Créditos 
Carga horária 

semestral 

2º 

Disciplinas 

GE 004 Cartografia 05 04 75h 

GE 005 Climatologia Geográfica 05 04 75h 

GE 006 Geografia Econômica 04 04 60h 

NC 003 
Psicologia da Educação 

e Aprendizagem 
04 04 60h 

NC 004 Estudos Decoloniais 2 04 04 60h 
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Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 
horária 

semanal 
Créditos 

Carga horária 
semestral 

3º 

Disciplinas 

GE 012 

Laboratório de Ensino 1 

- Cartografia e 

Pensamento Espacial 

05 04 75h 

GE 008 Biogeografia 05 04 75h 

GE 011 Geografia Agrária 04 04 60h 

NC 007 
OEB 1 - História da 

Educação Brasileira 
04 04 60h 

NC 006 Estudos Decoloniais 3 04 04 60h 
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Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 
horária 

semanal 
Créditos 

Carga horária 
semestral 

4º 

Disciplinas 

GE 007 História da Geografia 04 04 65h 

GE 010 
Espaço Físico 

Brasileiro 
05 04 75h 

GE 009 Geografia Urbana 05 04 75h 

NC 009 Didática 04 04 60h 

NC 008 Estudos Decoloniais 4 04 04 60h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

55 
 

  

Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 

horária 
semanal 

Créditos 
Carga horária 

semestral 

5º 

Disciplinas 

GE 016 
Laboratório de Ensino 2 

- Geografia Física 
05 04 75h 

GE 013 
Geografia Política e 

Geopolítica 
04 04 60h 

GE 014 
Geografia Regional do 

Brasil 
04 04 60h 

NC 005 
Metodologia e Prática 

em Pesquisa 
05 04 75h 

NC 011 Educação e Inclusão 04 04 60h 

Estágio Curricular Supervisionado 

GEECS 1 
Estágio Curricular 

Supervisionado 1 
- - 100h 
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Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 
horária 

semanal 
Créditos 

Carga horária 
semestral 

6º 

Disciplinas 

GE 019 
Laboratório de Ensino 3 

- Geografia Humana 
05 04 75h 

GE 017 
Geografia do Mundo 

Contemporâneo 
04 04 60h 

GE 018 Sociedade e Natureza 05 04 75h 

NC 010 Libras 04 04 60h 

GE 015 

Metodologia e Prática 

em Pesquisa em 

Geografia 

05 04 75h 

Estágio Curricular Supervisionado 

GEECS 2 
Estágio Curricular 

Supervisionado 2 
- - 100h 
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Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 

horária 
semanal 

Créditos 
Carga horária 

semestral 

7º 

Disciplinas 

GE 023 
Prática de Ensino em 

Geografia 1 
05 04 75h 

GE 020 Geografia da África 04 04 60h 

- Optativa / Eletiva 04 04 ≥60h 

- Eletiva 04 04 ≥60h 

NC 012 

OEB 2 - Políticas 

Públicas e Gestão 

Democrática 

04 04 60h 

Estágio Curricular Supervisionado 

GEECS 3 
Estágio Curricular 

Supervisionado 3 
- - 100h 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

GETCC 1 
Trabalho de Conclusão 

de Curso 1 
- - 60h 
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Período 
Letivo 

Código Atividade Curricular 
Carga 
horária 

semanal 
Créditos 

Carga horária 
semestral 

8º 

Disciplinas 

GE 027 
Prática de Ensino em 

Geografia 2 
05 04 75h 

GE 021 
Geografia da América 

Latina 
04 04 60h 

- Optativa / Eletiva 04 04 ≥60h 

- Eletiva 04 04 ≥60h 

NC 013 
Educação e Direitos 

Humanos 
04 04 60h 

Estágio Curricular Supervisionado 

GEECS 4 
Estágio Curricular 

Supervisionado 4 
- - 100h 

Atividades Complementares 

GEAC 1 
Atividades 

Complementares 
- - 200h 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

GETCC 2 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 
- - 60h 
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14.8. Conteúdos ministrados nas Disciplinas 

 

 O Curso de Licenciatura em Geografia é pautado na liberdade de cátedra, o que 

confere aos seus professores autonomia para condução das disciplinas. No entanto, os 

professores devem considerar a ementa prevista para cada disciplina, a fim de abordar os 

conteúdos previstos para as mesmas. 

 As disciplinas do curso preveem conteúdos considerados fundamentais para garantir 

a formação de um profissional do magistério qualificado e responsável, além de um cidadão 

consciente e atuante. Os conteúdos das disciplinas estão descritos em seu ementário 

(anexo 2). 

Em cumprimento com a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho 

Nacional de Educação, e com o Regimento Geral da Licenciatura, merecem destaque os 

seguintes conteúdos: 

 

I - Políticas públicas e gestão da educação 

 

 A compreensão sobre os caminhos e desafios das políticas públicas em educação no 

Brasil, bem como as distintas mudanças na legislação, é aspecto central na formação 

docente. 

As disciplinas intituladas “Organização da Educação no Brasil I e II” são as 

disciplinas responsáveis pela apresentação de conteúdos relativos às políticas públicas e a 

gestão da educação no Brasil. A disciplina “Organização da Educação no Brasil I”, planejada 

para o terceiro período, é destinada a oferecer ao estudante um panorama sobre a história 

da educação no Brasil, compreendendo as mudanças nas políticas públicas e na legislação 

voltadas para a educação de uma forma associada às transformações políticas, 

institucionais, econômicas, sociais e culturais brasileiras desde o período colonial até a Nova 

República. Por sua vez, a disciplina “Organização da Educação no Brasil II”", oferecida no 

sétimo período, tem como objetivo apresentar as principais políticas educacionais 

posteriores a Constituição de 1988, com destaque para a a Lei de Diretrizes Bases da 

Educação. 

 Além destas, as disciplinas de “Educação e Inclusão” e “Educação e Direitos 

Humanos” deverão apresentar o conteúdos de políticas públicas e gestão específicas 

destinadas a essas áreas. 

 Já nas disciplinas de prática pedagógica e, associada a essas, o Estágio Curricular 

Supervisionado, questões relativas às políticas educacionais e a gestão escolar serão 

abordadas dentro de umas perspectiva mais prática e aplicada. 
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II - Fundamentos e metodologia da educação 

 

 A fim de preparar profissionais para o magistério capazes de embasar o trabalho 

pedagógico em fundamentações teórico-metodológicas válidas cientificamente e, ao mesmo 

tempo, capazes de ajustar e desenvolver o trabalho docente aos distintos contextos 

escolares, o curso prevê, em diferentes disciplinas, a abordagem de conteúdos sobre 

fundamentos e metodologia da educação. 

 A disciplina “Didática” discutirá os saberes teórico-práticos que regem o trabalho 

docente, especialmente através de uma ótica emancipadora e democrática. Também 

transversando os conteúdos relacionados aos fundamentos e metodologia da educação 

serão debatidos alguns processos e estratégias de avaliação. 

Já os conteúdos abordados nas disciplinas de prática pedagógica, cada qual com a 

sua especificidade, contribuirão para o desenvolvimento de saberes e competências que 

permitirão aos licenciandos utilizar diferentes procedimentos de ensino-aprendizagem e de 

(auto)avaliação. 

Na disciplina “Laboratório de Ensino 1” serão apresentados alguns fundamentos 

teórico-metodológicos para o ensino de cartografia. Na disciplina “Laboratório de Ensino 2” 

serão discutidos metodologias do trabalho de campo e fundamentos para confecção de 

materiais didáticos. Na disciplina “Laboratório de Ensino 3” serão debatidos fundamentos 

metodológicos do ensino de Geografia humana e, mais especificamente, proposições 

teórico-metodológicas para a construção de conceitos geográficos. Por fim, as disciplinas 

“Prática de Ensino em Geografia 1” e “Prática de Ensino em Geografia 2”, em estreita 

vinculação com o Estágio Curricular Supervisionado, oportunizaram discussões sobre 

teorias e métodos do ensino de Geografia, relacionando-os à prática docente. 

 

III - Educação em direitos humanos 

  

 A discussão sobre os direitos humanos não se limita a uma ou outra disciplina do 

curso, na medida em que a licenciatura é construída na ideia de que os direitos humanos 

atravessam variadas questões, passando pelo direito à educação, à participação política, ao 

acesso à cidade, ao meio ambiente saudável, entre outros. 

Ao considerar que os conhecimentos concernentes aos direitos humanos 

transversam diferentes disciplinas, o currículo da licenciatura em Geografia do Colégio 

Pedro II está em consonância com o Parecer nº 08, de 06 de março de 2012, e com a 

Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012, ambos do Conselho Nacional de Educação. 
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De todo modo, o tema, mais especificamente, será abordado com bastante 

profundidade na disciplina “Educação e Direitos Humanos”, prevista de ser ministrada no 

oitavo período do curso. Assim, o curso insere em seu currículo esse conteúdo de maneira 

mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade, conforme previsto no artigo 

7º da Resolução 01 / 2012 do CNE. 

 

IV - Educação ambiental 

 

 A presença da educação ambiental nas diferentes modalidades de ensino está 

calcada, primeiramente, na Constituição Federal de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225, 

que afirma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Seguindo esse entendimento e com o intuito de orientar sua inserção na esfera do ensino, a 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que dispõe sobre os 

objetivos e sua pertinência em todos os níveis e modalidades de ensino. Ainda nesse 

contexto, a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, na qual orienta a implementação do que 

fora apontado pelas legislações supracitadas. 

Considerando a importância da questão ambiental no mundo contemporâneo, a 

mesma está inserida por toda a grade curricular  do presente curso, de modo a construir o 

arcabouço teórico-prático dos licenciandos diante da complexidade das relações sociedade-

natureza, tendo em vista as contribuições combinadas das disciplinas que enfatizam tanto o 

estudo das dinâmicas socioespaciais a partir dos campos da economia, da política e da 

cultura, como também daquelas que tratam partem dos processo e dinâmicas do mundo 

físico-natural.  

A disciplina “Laboratório de Ensino 2”,  que trata das questões pertinentes ao ensino 

de Geografia Física, coloca-se como o momento do curso de discussão de estratégias 

didáticas relacionadas à educação ambiental, munida de todo os conteúdos, métodos e 

técnicas das disciplinas anteriores. Nesse sentido, destaca-se como referência metodológica 

o desenvolvimento de um olhar integrado sobre o meio ambiente, compreendendo as 

diferentes faces da questão socioambiental contemporânea: da diversidade de paisagens, 

considerando suas potencialidades e limitações à apropriação social das paisagens, na 

diversidade de sujeitos e práticas sociais, em especial de povos originários e de 

comunidades tradicionais, de modo a fortalecer o exercício da cidadania, a 
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autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos 

humanos.  

 

V - Educação para as relações étnico-raciais 

 

 A educação para as relações étnico-raciais no Brasil está calcada na lei 10.639/03 

que altera a lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), bem como no parecer 

03/2004 e na resolução 01/2004, ambos do CNE/CP. Fruto da luta pelo reconhecimento do 

direito à diferença e pela superação do racismo na sociedade brasileira, a referida lei tem 

como princípio pautar ações afirmativas que possibilitem, no âmbito escolar, a criação de 

novas práticas pedagógicas, de novos desenhos curriculares, novos projetos e novas 

posturas que considerem a questão racial como estruturante das relações sociais e 

espaciais no Brasil. 

 Considerando a necessidade de atender à Lei, mas também de formar docentes que 

estejam atentos às demandas sociais e políticas de nosso tempo, as relações étnico-raciais 

aparecem nos debates de diferentes disciplinas ao longo do curso de graduação. Mais 

especificamente na disciplina “Estudos Decoloniais III”, o debate central é sobre a produção 

de discursos coloniais sobre raça e etnia, bem como todas as práticas políticas, 

econômicas, sociais e pedagógicas que derivaram da hierarquização racial do mundo e do 

Brasil. As decolonialidades do corpo racializado no espaço e suas práticas insurgentes 

também são temas desta disciplina. 

 Tendo em vista que o componente racial se expressa territorialmente na dinâmica 

brasileira, de forma transversal o tema raça-etnia também compõe disciplinas específicas do 

curso de Geografia. Nesse sentido, caminhamos para o entendimento de que os debates 

sobre raça-etnia não são apenas particulares de determinadas áreas do saber ou 

determinadas disciplinas. Há uma interseccionalidade constante das relações étnico-raciais 

na sociedade e no espaço, o que torna o tema universal. 

 

VI - Diversidade de gênero, sexual, religiosa, sociocultural e de faixa etária 

 

 Em consonância com os avanços e difusão dos debates sobre os direitos humanos, 

o tema da diversidade de gênero, sexual, religiosa, sociocultural e de faixa etária passou a 

ocupar importante espaço na opinião pública, nas escolas e, por consequência, na 

academia, seja em áreas da formação docente ou não. 

 O respeito e tolerância à diversidade já consta em uma série de legislações, 

regulamentos, orientações, nacionais e internacionais. A Constituição brasileira de 1988, por 
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exemplo, em seu artigo 3º, inciso IV, diz que um dos objetivos fundamentais é “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação”. 

 Considerando a extensão territorial do Brasil, as especificidades linguísticas, 

culturais, raciais, de gênero, de orientação sexual, de faixa etária, entre outras, é mister 

formar um educador que esteja preparado não apenas para respeitar o direito à diferença, 

mas também para elaborar práticas pedagógicas e composições curriculares que dialoguem 

e que promovam o respeito e preparem os estudantes para a construção e convivência em 

uma sociedade mais igualitária e com menos preconceito. 

 A atual Base Nacional Curricular Comum, em suas competências 7, 8 e 9, também 

reforça a necessidade de desenvolver o respeito aos direitos humanos e a compreensão e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer 

natureza. Assim como o Conselho Nacional de Educação em resolução de 15 de maio de 

2006, ao considerar as aptidões necessárias aos formandos em pedagogia, licenciatura, 

considera que o profissional deve “demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 

diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 

classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras.” Como a 

formação pedagógica é basilar no currículo de qualquer formação em licenciatura, a referida 

aptidão deve ser desenvolvida em todos aqueles que almejam a docência. 

 No âmbito internacional, a Declaração dos Direitos Humanos da qual o Brasil é país 

signatário, em seu artigo 7 garante a igualdade perante a lei sem distinção, estando vedada 

a discriminação. No entendimento da Organização das Nações Unidas “estas obrigações 

são elaboradas mais a fundo em uma série de instrumentos internacionais para combater 

formas específicas de discriminação, não só contra mulheres, mas contra povos indígenas, 

migrantes, minorias, pessoas com deficiências. Discriminações por raça, religião, orientação 

sexual e identidade de gênero também são cobertas”3. 

 Nesse sentido, considerando a laicidade do Estado, o saber científico e respaldados 

em legislações nacionais e internacionais, nossas ementas e práticas em diferentes 

disciplinas assumem o compromisso com a diversidade e garantia ao respeito e tolerância. 

A disciplina “Estudos Decoloniais IV” é aquela onde a discussão da diversidade de gênero, 

sexual, religiosa, sociocultural e de faixa etária compõem o seu cerne. No entanto, tais 

debates também se encontram em disciplinas específicas do curso de Geografia. 

 Considerando as significativas desigualdades que ainda nos estruturam enquanto 

sociedade e que atravessam a produção do espaço geográfico, assim como nos estudos 

                                                
3
 Disponível em: https://nacoesunidas.org/artigo-7-direito-a-igualdade-perante-a-lei/. Último acesso 

em set. 2019. 

https://nacoesunidas.org/artigo-7-direito-a-igualdade-perante-a-lei/
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das relações étnico-raciais, ultrapassamos o entendimento da particularidade de certos 

temas para torná-los universais. 

 

VII - Educação especial 

 

Para assegurar o acesso e o atendimento das pessoas com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular com qualidade, torna-se essencial a formação de 

professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), preparando-os para 

elaborar e organizar recursos pedagógicos que promovam a acessibilidade e a participação 

dos alunos, de acordo com as suas necessidades. Pois é a partir do AEE que os alunos têm 

a possibilidade de ampliarem sua formação e autonomia dentro e fora da escola.  

Assim, a licenciatura em Geografia preocupa-se com a formação de educadores 

capazes de promover a inclusão social. Para tal, o curso insere atividades e conteúdos 

referentes ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) em distintas disciplinas. 

O olhar para uma educação inclusiva perpassa toda a licenciatura, com destaque para o 

eixo pedagógico, especialmente nas disciplinas “Educação em Direitos Humanos” e 

“LIBRAS” e, de forma bem específica, na disciplina “Educação e Inclusão”. 

 

VIII - Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas 

 

A educação para adolescentes e jovens com restrição de liberdade se insere em um 

contexto da modalidade regular e também na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os 

adolescentes e jovens em situação de privação de liberdade têm, garantidos por lei, direitos, 

e a educação é um deles. Contudo, esta educação acontece em um espaço peculiar. O 

ensino para essas pessoas se torna, assim, um desafio para os educadores. 

Na busca por mecanismos de humanização e de inserção social, o educador precisa 

repensar suas práticas docentes. É essencial discutir os fatores de que se originam o ilícito, 

ainda que as discussões sobre isso não estejam voltadas comumente para as causas do 

problema. Desta forma, os docentes da licenciatura em Geografia utilizar-se-ão de temas 

que permitam que o licenciando reflita sobre seu lugar e papel social como futuro docente 

nesta conjuntura. 

A educação em ambientes de privação de liberdade e em outras circunstâncias que 

envolvam o cumprimento de medidas socioeducativas não pode se resumir ao trabalho de 

conteúdos alheios às diversas histórias de vida que convivem nesses espaços – a maioria 

delas marcadas com o estereótipo do fracasso escolar. É necessário, como defende Vieira 
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(2008, p.8), que a educação seja pensada “[...] no sentido de responder às necessidades e 

anseios da população atendida, através de propostas mais adequadas ao tipo de vida e às 

histórias passadas, presentes e perspectivas futuras dos apenados, entendendo que nesse 

sistema, a maioria dos sujeitos têm sua história marcada pela exclusão e o não-acesso a 

bens culturais e materiais que os tornou marginalizados e distanciados de uma trajetória 

escolar”. 

Assim, pensando na importância de debater estas questões e de preparar o futuro 

educador para esta realidade, conteúdos relativos aos direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas serão discutidos na 

disciplina “Prática de Ensino em Geografia 2”. 

 

 

15. EQUIPE PEDAGÓGICO-PROFISSIONAL 

 

A Equipe Pedagógico-Profissional do Curso de Licenciatura em Geografia é 

composta por professores e técnicos do Colégio Pedro II e possui a seguinte estrutura 

básica: 

 

● Coordenação do Curso 

● Colegiado do Curso 

● Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

15.1. Coordenação do Curso 

 

 A Coordenação do Curso de Geografia é composta pelo coordenador de curso, pelo 

coordenador adjunto de curso e pelo secretário de curso. O coordenador e o coordenador 

adjunto de curso são professores do Departamento de Geografia eleitos pelo Colegiado do 

Curso para um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos por mais um único e igual 

período. O secretário é um profissional do quadro técnico-administrativo do Colégio Pedro II. 

Para garantir a qualidade da Coordenação, o coordenador de curso deve ter 

experiência de, no mínimo, 05 (cinco) anos de regular e contínuo exercício docente no 

Colégio Pedro II, ter atuado por, pelo menos, 03 anos no NDE e possuir, no mínimo, a 

titulação de mestre. 

Em colaboração com o NDE, cabe ao coordenador do curso a gestão acadêmica da 

Licenciatura em Geografia, além de cumprir o que está previsto no Regimento Geral da 

Licenciatura e no Regimento do Curso de Licenciatura em Geografia. Sua interação com os 
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professores e alunos, além da participação nos Colegiados, em diversos níveis, deverá ser 

documentada, buscando a melhoria contínua do curso. 

Compete ao coordenador adjunto do curso substituir o coordenador de curso em 

qualquer de suas ausências ou impedimentos, completando seu mandato em qualquer 

eventualidade, além de auxiliar na Coordenação do Curso. Na ausência do coordenador e 

do coordenador adjunto, as funções da Coordenação do Curso serão atribuídas pelo 

coordenador do curso a um professor membro do NDE. 

Ao secretário de curso cabe organizar a rotina burocrática da Coordenação do 

Curso, assessorá-la nas tarefas administrativas e cumprir com a legislação e com o que está 

previsto no Regimento Geral da Licenciatura. 

 

15.2. Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso é presidido pelo coordenador do curso e, em sua ausência, 

pelo coordenador adjunto. Na impossibilidade de ambos participarem do Colegiado, a 

presidência deverá ser ocupada, preferencialmente, por um membro do NDE. 

Participam do Colegiado do Curso todos os docentes credenciados no curso de 

Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro II, um estudante do referido curso e o 

secretário do curso. 

O estudante membro do Colegiado será eleito, juntamente com o seu suplente, 

diretamente pelo corpo discente e terá mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleito por 

mais um único e igual período. 

O Colegiado do Curso se reunirá, no mínimo, 1 (uma) vez a cada três meses, 

sempre com registro em ata. As reuniões do Colegiado também poderão ser convocadas de 

forma extraordinária pelo Presidente, ou por, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de 

seus membros. Estas reuniões deverão ser marcadas com, no mínimo, uma semana de 

antecedência. 

Compete ao Colegiado do Curso aprovar todas as alterações na composição da 

equipe Pedagógico-Profissional do Curso de Licenciatura em Geografia e cumprir com o que 

está previsto no Regimento Geral da Licenciatura e no Regimento do Curso de Licenciatura 

em Geografia. As decisões são tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes, observando a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seus 

membros.  
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15.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

  

Em atenção ao Regimento Geral da Licenciatura e às normativas que tratam do 

assunto, o presente Projeto Pedagógico de Curso estabelece que os membros do NDE 

devem atender aos seguintes requisitos: 

 

● Titulação em nível de pós-graduação Stricto Sensu ou em curso devidamente 

reconhecido pelo MEC. 

● Regime de trabalho em tempo integral (DE) ou de 40 horas/semanais. 

● Experiência docente mínima de 05 (cinco) anos em exercício no Colégio Pedro II. 

● Mandato de 04 anos, não simultâneos, ao do Coordenador do Curso. 

 

Os membros do NDE serão indicados pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Geografia. Em sua composição, o NDE deverá considerar: 

 

● Número mínimo de 05 (cinco) e máximo de 08 (oito) docentes, incluindo o 

coordenador. 

● Docentes da instituição devidamente credenciados na Licenciatura. 

● Presidência do coordenador do curso. 

● Renovação parcial dos seus integrantes, de modo a assegurar continuidade no 

processo de acompanhamento do curso. 

● Participação, sempre que possível, de docentes diretamente envolvidos no processo 

de criação do Projeto Pedagógico do Curso. 

● Participação, sempre que possível, do último coordenador do curso. 

● Periodicidade mínima de 01 (uma) reunião semestral. 

 

15.4. Corpo Docente 

 

 Compõe o quadro docente do Curso de Licenciatura em Geografia do Colégio Pedro 

II todos os professores do seu NDE e, ademais, os professores desta Instituição que serão 

devidamente credenciados para atuar no Curso. 

Em 2016, o Colégio Pedro II possuía um quadro de 1170 docentes efetivos, sendo 

um corpo docente extremamente qualificado e com ampla experiência na Educação Básica. 

Em 2017, 15,56% dos professores da instituição possuíam doutorado e 47,17% possuíam 

mestrado, totalizando 62,73% de mestres e doutores em seu quadro docente. 
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Os professores credenciados no curso se incumbirão das disciplinas e demais 

atividades curriculares previstas na grade curricular. Segue, abaixo, a lista dos professores 

que já compõem o quadro docente da Licenciatura em Geografia: 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Adérito Picamilho Pimenta Mestre 40h/D.E. 

Demian Garcia Castro Doutor 40h/D.E. 

Leonardo Oliveira da Silva Mestre 40h/D.E. 

Paulo Roberto Monsores da Motta Júnior Mestre 40h/D.E. 

Pedro Bernardes Pinheiro Mestre 40h/D.E. 

Tatiana de Souza Ferreira Mestre 40h/D.E. 

Tiago Nogueira Galinari Doutor 40h/D.E. 

 

15.5. Corpo Técnico-Administrativo 

O Corpo Técnico-Administrativo é composto pelo secretário do curso e por sua 

equipe funcional. A alocação de pessoal se dará consoante o binômio necessidade-

possibilidade que rege a gestão da força de trabalho na Administração Pública. 

 

 

16. INFRAESTRUTURA 

 

O campus Realengo II do Colégio Pedro II oferece infraestrutura suficiente para 

comportar cursos de licenciaturas, especialmente no período noturno, pois a maior parte das 

atividades da Educação Básica ocorre nos períodos matutino e vespertino, o que libera 

salas de aula e outros equipamentos para serem utilizados à noite. 

O campus possui três blocos com salas de aulas (blocos A, B e C), todos com 

sanitários; ampla sala de professores; biblioteca; cantina e refeitório; espaços de lazer; salas 

de informática; teatro, conservatório de música e auditório; centro esportivo com quadras, 

piscina e outros locais para prática esportiva; além de prédios com secretarias, salas de aula 
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e outros equipamentos. Ademais, este campus também possui espaço físico disponível para 

ampliação de sua infraestrutura. 

Para o seu pleno funcionamento, a licenciatura em Geografia necessita de alguns 

ambientes de uso exclusivo do curso, sendo estes: um gabinete para a Coordenação; uma 

sala de planejamento e atendimento; uma secretaria; e laboratório(s) de ensino, 

devidamente equipados. 

Outros espaços, de uso compartilhado com as demais licenciaturas, também são 

necessários: uma biblioteca com sala ambiente para pesquisa; um laboratório de informática 

com hardwares e softwares atualizados e acesso à internet; um refeitório ou cantina; salas 

de aula; uma sala de professores; e sanitários. 

Por já dispor dos espaços de uso compartilhado supracitados, além de possuir 

ambientes que podem ser adaptados, convertendo-se em ambientes exclusivos ao curso, a 

estrutura do Campus Realengo II garante o funcionamento do Curso de Licenciatura em 

Geografia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
REQUISITOS PARA 

COMPROVAÇÃO 

Disciplinas cursadas em outra IES, 

desde que não tenham sido 

computadas para integralização 

curricular e que sejam pertinentes ao 

curso de Geografia. 

30h por disciplina, 

máximo de 60h. 

Declaração da instituição de 

ensino ou histórico escolar 

comprovando a aprovação. 

Disciplinas cursadas nas demais 

licenciaturas do Colégio Pedro II, 

desde que não tenham sido 

computadas para integralização 

curricular e que sejam pertinentes ao 

curso de Geografia. 

30h por disciplina, 

máximo de 60h. 

Declaração da instituição de 

ensino ou histórico escolar 

comprovando a aprovação. 

Realização de curso de língua 

estrangeira. 

20h por semestre, 

máximo de 60h. 

Declaração comprovando a 

matrícula e indicando o 

módulo cursado. 

Monitoria em disciplina do curso de 

Geografia ou áreas afins, com bolsa 

ou voluntário. 

30h por semestre, 

máximo de 120h. 

Declaração da instituição 

acompanhada de relatório do 

monitor com anuência do 

professor orientador. 

Participação, como ouvinte, de 

eventos acadêmico-científicos 

(seminários, simpósios, encontros, 

etc.) em Geografia ou áreas afins. 

8h por dia de 

evento, máximo de 

120h. 

Certificado de participação 

emitido pela organização do 

evento. 

Participação em curso de extensão, 

em Geografia ou áreas afins. 

Carga horária 

definida no 

comprovante, 

Declaração ou certificado de 

participação emitido pela 

organização do evento. 



 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

73 
 

máximo de 120h. 

Participação, como ouvinte em 

palestras ou defesas de dissertações 

ou teses de Geografia ou áreas afins. 

4h por participação, 

máximo de 60h. 

Declaração ou certificado de 

participação emitido pela 

organização do evento. 

  

ATIVIDADES DE PESQUISA 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA REQUISITOS PARA 
COMPROVAÇÃO 

Participação em projeto de pesquisa 

no Colégio Pedro II ou em outra 

instituição/agência de fomento, com 

ou sem bolsa e pertinente à 

Geografia ou áreas afins. 

30h por projeto, 

máximo de 120h. 

Declaração da instituição, 

agência de fomento ou 

professor responsável. 

Publicação de artigo, como autor, em 

periódicos ou capítulo de livro, 

nacionais ou internacionais em 

Geografia ou áreas afins. 

30h por publicação, 

máximo de 120h. 

Em caso de co-

autoria, 15h para 

cada publicação e 

em caso de livro 

inteiro, 60h. 

Fotocópia ou impressão de 

página com a ficha 

catalográfica, número de ISSN 

ou ISBN e sumário constando 

a publicação do autor. 

Publicação de resumo ou resumo-

expandido em eventos acadêmico-

científicos em Geografia ou áreas 

afins. 

10h por publicação, 

máximo de 60h. 

Em caso de co-

autoria, 5h por 

publicação. 

Fotocópia ou impressão do 

texto publicado pelo evento. 

Publicação de artigo completo em 

eventos acadêmico-científicos em 

Geografia ou áreas afins. 

20h por artigo, 

máximo de 80h. 

Fotocópia ou impressão da 

publicação nos anais do 

evento. 
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Apresentação de trabalho, oral ou 

pôster, em eventos acadêmico-

científicos em Geografia ou áreas 

afins. 

10h por evento, 

máximo de 80h. 

Certificado de apresentação 

emitido pela organização do 

evento. 

  

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
REQUISITOS PARA 

COMPROVAÇÃO 

Participação como bolsista, em 

projeto de extensão em Geografia ou 

áreas afins. 

40h por projeto, 

máximo de 120h. 

Declaração da instituição ou 

professor responsável. 

Colaboração em projeto de extensão 

em Geografia, Ensino ou áreas afins. 

30h por projeto, 

máximo de 90h. 

Declaração da instituição ou 

professor responsável. 

Atuação como monitor, remunerado 

ou voluntário, em curso pré-vestibular 

ou preparatório. 

40h por semestre, 

máximo de 120h. 

Declaração da instituição ou 

organização responsável. 

Atuação em  estágio não obrigatório, 

remunerado ou voluntário. 

60h por semestre, 

máximo de 120h. 

Declaração da instituição ou 

organização responsável. 

Trabalho comunitário desenvolvido 

em instituição reconhecida, 

organização não-governamental ou 

movimento social pertinente à 

Geografia. 

40h por semestre, 

máximo de 80h. 

Declaração da instituição ou 

organização responsável com a 

descrição da atividade 

exercida. 

 

ATIVIDADES DE GESTÃO 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
REQUISITOS PARA 

COMPROVAÇÃO 

Organização de eventos acadêmico-

científicos em Geografia, no âmbito 

do departamento ou de agremiação 

20h por evento, 

máximo de 80h. 

Certificado emitido pela 

comissão organizadora. 
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estudantil. 

Participação em Centro Acadêmico 

ou agremiação estudantil equivalente 

no âmbito do Colégio Pedro II. 

20h por semestre, 

máximo de 80h. 

Declaração emitida pela 

organização estudantil e 

validado pela direção do curso 

de licenciatura. 

Representação estudantil em órgãos 

e conselhos do Colégio Pedro II onde 

a participação esteja prevista em 

portaria. 

30h por ano, 

máximo de 60h. 

Declaração da instituição. 

 

ATIVIDADES DE DESPORTO E CULTURA 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
REQUISITOS PARA 

COMPROVAÇÃO 

Participação em atividades culturais 

como cinema, teatro, exposições, etc. 

4h por evento, 

máximo de 20h. 

Bilhete de entrada ou folder de 

divulgação em caso de evento 

gratuito. 

Participação em trabalhos de campo / 

visitas guiadas não relacionados às 

disciplinas acadêmicas cursadas. 

6h por evento, 

máximo de 60h. 

Certificado de participação. 

Participação na organização e/ou 

apoio em eventos culturais do 

Colégio Pedro II (festa junina, 

semana de cultura, jornada de 

iniciação científica e demais em que o 

departamento de Geografia esteja 

envolvido) 

10h por evento, 

máximo de 80h. 

Declaração da instituição. 

Atuação como atleta federado em 

qualquer modalidade esportiva. 

30h por semestre, 

máximo de 90h. 

Carteira de identificação 

emitida pela federação. 
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ANEXO 2. EMENTÁRIO 

 

1º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: PENSAMENTO GEOGRÁFICO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 65 horas 
   TEÓRICA: 65 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 001 

EMENTA 
O conhecimento geográfico: da Geografia vernacular à Geografia científica; as relações 
entre o desenvolvimento da ciência moderna e o da Geografia científica; a Geografia e 
suas dicotomias (geral e regional; física e humana; monotética e idiográfica etc.); os 
conceitos estruturantes da Geografia (espaço, território, região, paisagem e lugar); a 
questão da escala geográfica; o trabalho do geógrafo e a pesquisa geográfica; a 
importância do trabalho de campo; o papel das imagens e da modelização no pensamento 
geográfico; a Geografia escolar e suas relações com a Geografia acadêmica; Geografia 
como ciência emancipatória. 

OBJETIVOS 
● Analisar diferentes tipos de conhecimento geográfico; 
● Discutir o status de cientificidade da Geografia moderna; 
● Reconhecer algumas especificidades da ciência geográfica e da pesquisa em 

Geografia; 
● Apresentar os principais conceitos geográficos; 
● Discutir o papel emancipatório da Geografia e do ensino de Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático, exibição de filmes. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CLAVAL, Paul. Epistemologia da Geografia. Florianópolis: Editora UFSC, 2011 (disponível 
gratuitamente para o aplicativo kindle em: amazon.com.br). 
CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.). 
Geografia: conceitos e temas. 13ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
SOUZA, M. L. de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHRISTOFOLETTI, Antônio (Org.). Perspectivas da Geografia. São Paulo: Difel, 1982. 
GOMES, Paulo César da Costa. Quadros geográficos: uma forma de ver, uma forma de 
pensar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017. 
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multi-
territorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
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HAESBAERT, Rogério. Regional Global: dilemas da região e da regionalização na 
Geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
LENCIONI, Sandra.  egião e  eografia. São Paulo: Edusp, 2003. 
MOREIRA, Ruy. Pensar e ser em Geografia. São Paulo: Contexto, 2007 
SANTOS, Milton.   natureza do  spaço     ni a e tempo   azão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1996. 

 

DISCIPLINA: GEOMORFOLOGIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 002 

EMENTA 
A gênese, evolução e as transformações da superfície terrestre. Estrutura Geológica e 
formas de relevo. Teorias geomorfológicas e conceitos. Análise geomórfica e geométrica 
das formas de relevo. Processos Geomorfológicos. Geomorfologia Continental, Costeira e 
Fluvial. Interações entre as dinâmicas internas e externas na transformação do relevo. 
Composição, fatores e mecanismos de formação dos solos. Erosão, manejo e 
conservação dos solos. Processos erosivos e movimentos de massa. Propostas de 
classificação do relevo brasileiro. Interferências antrópicas sobre o relevo. Geomorfologia 
no contexto do Ensino de Geografia. 

OBJETIVOS 
● Apresentar questões referentes às concepções teórico-conceituais da Geomorfologia; 
● Conhecer as dinâmicas e formas características da superfície terrestre, como as 

encostas, os ambientes fluviais e costeiros; 
● Compreender os processos de formação, erosão, manejo e conservação dos solos. 
● Apresentar as principais classificações do relevo brasileiro; 
● Discutir e propor estratégias de ensino de geomorfologia na Educação Básica. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático, exibição de filmes e trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
GUERRA. Antonio José Teixeira, CUNHA, Sandra Batista. (orgs). Geomorfologia: Uma 
Atualização de Bases e Conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Manual Técnico de Geomorfologia. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 182 p. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66620.pdf. 
LEPSCH, Igo Fernando. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2002. 
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Relevo Brasileiro: uma nova proposta de classificação. 
Revista do Departamento de Geografia. São Paulo: USP, v. 4, p. 25-39, 1985. Disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47094.  
TEIXEIRA, Wilson; TOLEDO, Maria Cristina Motta; FAIRCHILD, Thomas Rich; TAIOLI, 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66620.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66620.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66620.pdf
http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47094
http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47094


 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

78 
 

Fabio. (Org). Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. Ed. Edgard Blucher, 1980. 
COELHO NETTO, Ana Luiza. O Geoecossistema da Floresta da Tijuca. In: ABREU, 
Maurício de Almeida. (org). Natureza e Sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, p. 104-142, 1992. 
GUERRA. Antonio José Teixeira; CUNHA Sandra Batista. (orgs). Impactos Ambientais 
Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosângela 
Garrido Machado. (orgs). Erosão e Conservação dos Solos - Conceitos, Temas e 
Aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Os Fundamentos da Geografia da Natureza. In: ROSS, 
J.L.S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: USP, p. 13-65, 2008. 

  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 003 

EMENTA 
Fundamentos teóricos dos estudos de população; padrões espaciais e diversidade 
demográfica; dinâmicas populacionais e espaço; população, ambiente e vulnerabilidade. 

OBJETIVOS 
● Apresentar os fundamentos teóricos dos estudos de população; 
● Apresentar os principais modelos, categorias de análise e instrumentos de pesquisa 

vinculados ao campo da Geografia da População; 
● Analisar a evolução dos estudos populacionais e suas questões-chave; 
● Analisar a relação entre as variáveis populacionais e a organização do território; 
● Descrever e analisar a dinâmica populacional em diferentes escalas, com ênfase na 

configuração da população brasileira contemporânea; 
● Discutir políticas públicas de população; 
● Desenvolver propostas de intervenção pedagógica sobre “temas populacionais.” 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e dialogadas; seminários. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ABRAMOVAY, R. Alimentos versus população: está ressurgindo o fantasma malthusiano? 
Revista Ciência e Cultura. v.62, n.4. p. 38-42, 2010. 
BECKER, Olga. Mobilidade espacial da população: conceitos, tipologia, contextos. In: 
CASTRO, I. E; et al. Explorações Geográficas. RJ: Bertrand Brasil, p.  319-367, 2000.  
BRITO, F. CARVALHO, J. A. Somos um país de jovens? In: ALBUQUERQUE, E. S. 
(Org.). Que país é esse? São Paulo: Ed. Globo, 2005. p. 179-205.  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009-6725&lng=en&nrm=iso
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DAMIANI, Amélia L. População e Geografia. São Paulo, Contexto, 1991 (capítulo 2). p.11-
28. 
OLIVEIRA, Luiz A. P.; SIMÕES, Celso C. S. O IBGE e as pesquisas populacionais. 
Revista Brasileira de Estudos Populacionais, v.22, n.2, 2005. p.291-302. 
Martine, George. O lugar do espaço na equação população / meio ambiente. Revista 
Brasileira de Estudos Populacionais, v.24, n.2, 2005. p.181-190. 
JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Sociais no Brasil. Conceitos, fontes de dados e 
aplicações. Campinas. Alínea. 2001. p.11-25; 81-96. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Brito, Fausto. A transição demográfica no contexto internacional. BH, UFMG/CEDEPLAR, 
29p., 2007. 
PAGLIARO, H.  et al. (Orgs). Demografia dos Povos Indígenas no Brasil. RJ: Ed. 
Fiocruz/ABEP, 2005. 
BRITO, Fausto. Transição demográfica e desigualdades sociais no Brasil. Revista 
Brasileira de Estudos Populacionais, v.25, n.1, p.5-26, 2008. 
MALTHUS, T.R. Ensaio sobre o princípio da população. In: HARDY, G. (Org.). População, 
evolução e controle da natalidade. SP: Companhia Ed. Nacional, Ed. USP, 1967 
SZMRECSÁNYI, Támas (org.). Thomas Robert Malthus: economia. São Paulo, Ática, 
1982. 
MATOS, Ralfo. A contribuição dos imigrantes em áreas de desconcentração demográfica 
do Brasil contemporâneo. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, v.19, n.1, p.49-74, 
2002.  
POCHMANN, M. O envelhecimento da população brasileira. Brasília. IPEA. 2008. 
JARDIM, A.P.; ERVATTI, Leila R. Migração Pendular intrametropolitana no Rio de Janeiro. 
In: SEYFERTH, Giralda et alii (orgs). Mundos em Movimento: Ensaios sobre Migrações. 
Santa Maria. UFSM, p.51-68, 2007. 
VAINER, Carlos B. Deslocados, reassentados, clandestinos, exilados, refugiados, 
indocumentados. As novas categorias de uma sociologia dos deslocamentos compulsórios 
e das restrições migratórias. Brasília: CNPD. Migrações internacionais contribuições, 
p.177-182, 2001.  

  

DISCIPLINA: PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 001 

EMENTA 
Noções sobre linguagem e escrita. Concepções e estratégias de leitura. Tipos e gêneros 
de texto. Fundamentos sobre estrutura e conteúdo textual. Formas e estratégias para a 
produção de textos acadêmicos. 

OBJETIVOS 
●        Propiciar competências de leitura. 
●        Desenvolver habilidades e competências para a produção textual. 
●        Discutir sobre noções de linguagem, texto e discurso. 
●        Analisar e comparar diferentes tipos de texto. 
●        Produzir textos acadêmicos. 
●        Refletir sobre o uso da leitura e da escrita na prática docente. 
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas, debates com base na bibliografia, exercícios e oficinas de produção de 
texto. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, produção de textos, seminários e/ou provas. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. Parábola Editorial: São Paulo, 2015. 
CARNEIRO, Agostinho D. Texto em construção: interpretação de texto. São Paulo: 
Moderna, 1992. 
DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2005. 
FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas-SP: Papirus, 1991. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 23a edição. São Paulo: Cortez, 1989. 
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1999. 
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 
2009. 
OLIVEIRA, M. C. L. de, PEREIRA, M. G. D. & BASTOS, L. C. Técnicas de produção e 
edição de texto. PUC – Departamento de Letras, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CUNHA, Celso e CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 3ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. 
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. 3a edição. São Paulo: Marins Fontes, 
1991. 
KLEIMAN, A . Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1989. 
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 
São Paulo: Contexto, 2006. 
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; MARINELLO, A. F. Leitura e produção textual. Petrópolis: 
Vozes, 2010. 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS 1 
PRÉ-REQUISITOS: não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 002 

EMENTA 
Colonização e colonialismos. Dedicada ao núcleo comum das diversas licenciaturas, a 
disciplina almeja realizar um percurso histórico capaz de apresentar ao discente o 
universo distinto de diferentes modelos de colonização e dominação produzidos ao longo 
da História, possibilitando não só o desenvolvimento de uma percepção crítica sobre as 
diversas experiências coloniais como também conhecer distintas formas de resistência e 
transformação das relações entre dominantes e dominados. 
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OBJETIVOS 
● Compreender os diversos significados históricos e espaciais dos conceitos e práticas 

de colonização e organização de sistemas coloniais. 
● Analisar as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas nos mais variados 

colonialismos. 
● Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder foram compreendidas e 

transformadas ao longo da história. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da 
bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BOSERUP, Ester. Evolução agrária e pressão demográfica. São Paulo: Hucitec; Polis, 
1987. 
CHILDE, Vere Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
FINLEY, M.I. A economia antiga. Porto, Afrontamento, 1980. 
HARVEY, David. O novo imperialismo. Rio de Janeiro: Loyola, 2005. 
MACEDO, José Rivair. O pensamento africano no século XX. São Paulo: Outras 
Expressões, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALFOLDY. G. A história social de Roma, Lisboa: Presença, 1998. 
ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
AUSTIN, M. et VIDAL-NAQUET, P. Economia e sociedade na Grécia antiga. Lisboa: 
Lisboa: Setenta, 1997. 
BASCHET, Jerome. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: 
Globo, 2006. 
BERNAL, M. The image of Ancient Greece as a tool for colonialism and European 
hegemony, Social Construction of the Past, Representation as power, edited by G.C. Bond 
and A. Gilliam, Londres, Routledge. 119-128, 1994. 
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. América Latina Colonial. 2 vols. São 
Paulo/ Brasília: EDUSP/ Fundação Alexandre de Gusmão, 1998-1999. 
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. Vol. III. São Paulo: EDUSP, 1999. 
BIRMINGHAM, David. A África Central até 1870. Luanda: ENDIPU, 1992. 
BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no novo mundo. Do Barroco ao 
Moderno 1492-1800. São Paulo: Record, 2003. 
CARDOSO, Ciro Flamarion E BRIGNOLI, Héctor Pérez. História econômica da América 
Latina. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
CARDOSO, Ciro Flamarion. América Pré-Colombiana. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1981. 
CARDOSO, Ciro Flamarion. O Egito Antigo. São Paulo, Brasiliense, 1982 [coleção Tudo é 
História]. 
CARDOSO, Ciro Flamarion. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo, Ática, 
1986. 
CHIARAMONTE, José Carlos. Nación y Estado em Iberoamérica. El lenguaje político en 
tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana, 2004. 
COSTA, Emília Viotti da. Coroas de glória, lágrimas de sangue. A rebelião dos escravos 
de Demerara em 1823. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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ELLIOTT, Jonh. Impérios del mundo atlântico: España y Gran Bretaña en América (1492-
1830). Madrid: Tauros, 2006. 
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume I 
(1443 – 1580). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume II 
(1580 – 1720). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Vo-lume III 
(1720 – 1821). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 
FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
GEGGUS, David P. (ed). The Impact of Haitian Revolution in the Atlantic World. Columbia, 
SC: The University of South Carolina Press, 2001. 
GUITARD, Odette. Bandung y el despertar de los pueblos coloniales. Buenos Aires: 
EDUDEBA, 1962. 
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1798-1848. São Paulo: Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977. 

 

 

2º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: CARTOGRAFIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 004 

EMENTA 
História da Cartografia. As diferentes concepções da Cartografia atual. A compreensão da 
superfície terrestre através da leitura, análise e interpretação de documentos 
cartográficos. Projeções cartográficas. A Cartografia na Geografia: fenômenos geográficos 
e suas representações gráficas e cartográficas. A Cartografia na sala de aula. O Atlas 
como recurso didático de referência. A Cartografia digital no ensino da Geografia. A 
Cartografia sob uma perspectiva inclusiva. 

OBJETIVOS 
● Compreender os fundamentos teóricos das diferentes representações gráficas da 

superfície terrestre. 
● Promover a Cartografia sob uma perspectiva inclusiva, através da utilização, análise e 

elaboração de mapas táteis. 
● Analisar, extrair informações, manipular e elaborar documentos cartográficos. 
● Ampliar e aprofundar os princípios cartográficos para a sua aplicação em situações-

problema na Geografia. 
● Compreender a Cartografia como um mecanismo didático e eficaz de transmissão 

das transformações ocorridas no Espaço Geográfico, fundamental no ensino da 
Geografia Escolar. 

● Desenvolver práticas pedagógicas de Cartografia Decolonial. 
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogada, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ALMEIDA, R. D. de. Cartografia Escolar. São Paulo: Contexto, 2010. 
FITZ, P. R. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos. 2008. 
FONSECA, F. P. e OLIVA, J. Como eu ensino Cartografia. São Paulo: Melhoramentos, 
2013. 
MENEZES, P. M. L. de. FERNANDES, M. do C. Roteiro de Cartografia. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2013. 
SOUZA, J. G. de; KATUTA, A. M. Geografia e conhecimentos cartográficos: A cartografia 
no movimento de renovação da Geografia brasileira e a importância do uso de mapas. 
São Paulo: UNESP, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, R. D.; SANCHEZ, M. C.; PICARELLI, A. Atividades cartográficas. São Paulo, 
Atual, 1996. 
ALMEIDA, R. D. Ensino de Cartografia para Populações Minoritárias. In: Boletim Paulista 
de Geografia. AGB, São Paulo, p.111-129, 2007. 
ALMEIDA, R. D. (org.). Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagem e 
tecnologia. São Paulo: Contexto, 2011. 
FREITAS, M. I. C.; VENTORINI, S. E. Cartografia Tátil: orientação e mobilidade às 
pessoas com deficiência visual. Jundiaí – SP, Paco Editorial, 2011. 
BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Meu 1º atlas. Rio de Janeiro: IBGE, 
2012. 
CASTELLAR, S. M. V. A formação de professores e o ensino de Geografia. Terra Livre, 
São Paulo, n.14, p.48-55. 1999. 
CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (org). Geografia: conceitos e 
temas. 3.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
CARLOS, A. F. A. (Org.).  A Geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto. 1999. 
OLIVEIRA, L. de. O estudo metodológico e cognitivo do mapa. Rio Claro, 1977. Tese 
(Livre-docência) - Universidade Estadual Paulista, 2009. 
RAISZ, E. Cartografia geral. Rio de Janeiro, Científica, 1969. 
SIMIELLI, M. E. R. Primeiros mapas: como entender e construir. São Paulo, Ática, 1993. 

  

DISCIPLINA: CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 005 

EMENTA 
Métodos de análise climatológica e a Climatologia Geográfica. Composição e estrutura 
vertical da atmosfera. Dinâmica da relação entre elementos e fatores do clima. Circulação 
atmosférica. Classificações climáticas e tipos climáticos do mundo e do Brasil. Fenômenos 
atmosféricos. Mudanças ambientais globais,locais e impactos atmosféricos. Ensino de 
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Climatologia na Educação Básica. 

OBJETIVOS 
● Reconhecer os métodos de análise da climatologia; 
● Compreender a dinâmica atmosférica e suas diferenciações no tempo e no espaço 

em diferentes escalas; 
● Analisar as  diferentes classificações climáticas e os tipos de clima; 
● Identificar e analisar os impactos das atividades antrópicas sobre a atmosfera; 
● Discutir e propor estratégias de ensino de climatologia na Educação Básica. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático, exibição de filmes e trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os trópicos. 5ed. Rio de Janeiro Bertrand 
Brasil, 1986. 
MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. Climatologia: noções básicas e 
climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Texto, 2007. 
MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. O estudo geográfico do clima. Cadernos 
Geográficos, Florianópolis: Imprensa Universitária, 1999. (Disponível em: 
http://cadernosgeograficos.ufsc.br/files/2016/02/caderno-geografico-01.pdf) 
AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade; SANT’ANNA NETO, João Lima; 
MONTEIRO, Ana. (org.) Climatologia urbana e regional: questões teóricas e estudos de 
caso. São Paulo: Outras Expressões, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AHRENS, C. Donald. Essential of Meteorology: an invitation to the atmosphere. Thomson 
Learning, 2008. 
FITZ, Paulo Roberto; CAMARGO, Liandro Roberto. Climatologia: uma abordagem em sala 
de aula. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, n.35, v.1, p.24-40, 2013. 
GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
MENDONÇA, Francisco. (org.) Riscos climáticos. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 
MENDONÇA, Francisco; MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. (org.). Clima 
Urbano.  São Paulo: Contexto, 2011. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA ECONÔMICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE006 

http://cadernosgeograficos.ufsc.br/files/2016/02/caderno-geografico-01.pdf
http://cadernosgeograficos.ufsc.br/files/2016/02/caderno-geografico-01.pdf
http://cadernosgeograficos.ufsc.br/files/2016/02/caderno-geografico-01.pdf
http://cadernosgeograficos.ufsc.br/files/2016/02/caderno-geografico-01.pdf
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EMENTA 
Espacialidade(s) da organização e da reestruturação produtiva. Contradições acerca da 
relação capital-trabalho inseridas na lógica global contemporânea. Produção do espaço 
para a reprodução do capital em termos multi e transescalares. Aspectos simbólico-
culturais e os discursos alternativos ao modelo de economia globalizada vigente. 
Estratégias de abordagem da Geografia econômica na educação básica. 

OBJETIVOS  
● Compreender a centralidade do espaço geográfico para a reprodução do capital; 
● Analisar a reestruturação produtiva da economia globalizada contemporânea 

caracterizando as contradições e os tensionamentos entre capital e trabalho; 
● Identificar os processos de (des-re)territorialização dos fluxos e suas repercussões 

econômicas e político-espaciais; 
● Entender a lógica multi e transescalar da produção do espaço; 
● Reconhecer as complexas relações entre espaço e tempo da economia globalizada 

baseada no desenvolvimento desigual e combinado; 
● Discutir as repercussões simbólico-culturais desse modelo de economia globalizada e 

suas implicações espaciais; 
● Apresentar o debate sobre globalização/fragmentação e os discursos alternativos ao 

modelo vigente;  
● Pensar sobre o ensino de Geografia econômica na educação básica e produzir 

materiais didáticos relacionados ao tema. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, leitura e debate de textos, elaboração de resenhas e fichamentos, 
dinâmicas em grupo, produção de materiais voltados para o ensino de Geografia 
econômica. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BENKO, Georges. Economia, Espaço e Globalização na aurora do século XXI. São Paulo: 
ed. HUCITEC, 1996.  
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2008. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: ed. 
HUCITEC, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000. 
LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madri: Capitán Swing Libros, 2013. 
MARTINS, S. Crítica à economia política do espaço. In: DAMIANI, A. L.;  CARLOS, A. F.; 
SEABRA, O. C. L. (orgs.). O espaço no fim de século – a nova raridade. São Paulo: 
Contexto, 1999. 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 
2007. 
PONTUSCHKA, Nícia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Yida; CACETE, Núria Hanglei. Para 
ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2007.  
WALLERSTEIN, Immanuel. Após o liberalismo: em busca da reconstrução do mundo. 
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Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 

  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 003 

EMENTA 
Análise crítica sobre a inserção da Psicologia na área da Educação. Diferentes 
perspectivas e teorias do desenvolvimento: abordagem psicanalítica, histórico-cultural, 
epistemologia genética e psicogênese. Relação entre desenvolvimento e aprendizagem. 
Implicações das diferentes correntes teóricas da psicologia na prática pedagógica. 
Questões intrapessoais e socioambientais e sua influência no processo de ensino-
aprendizagem. Temas atuais da Psicologia e suas relações com a Educação. 

OBJETIVOS 
Compreender e refletir criticamente acerca das diferentes abordagens acerca do 
desenvolvimento humano e da aprendizagem, relacionando-as à prática pedagógica. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas etc. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CARRARA, K.(Org.) Introdução à psicologia da educação. Seis abordagens. Campinas: 
Avercamp. 2004. 
COLL, C. et al. Desenvolvimento Psicológico da Educação. Psicologia da Educação 
Escolar. Vol II. P. Alegre: Artmed. 2004 
NUNES, Ana Ignez Belém Lima ; SILVEIRA, R. do N. Psicologia da Aprendizagem: 
processo, teorias e contextos. 3ª ed. Brasília: Liber livro, 2011. 
PATTO, Maria Helena S. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo: T.A.Queiroz, 1990. 
SANTOS, M. S. dos; XAVIER, A. S; NUNES, A. I. B. L. Psicologia do Desenvolvimento: 
teorias e temas contemporâneos. Brasília: Liber Livros, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENTO, Maria Aparecida Silva. Psicologia Social Do Racismo – Estudos Sobre 
Branquitude e Branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002. 
LA TAILLE, Yves de et al. Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias Psicogenéticas em 
Discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação – o mestre do impossível. São Paulo: 
Scipione, 1997. 
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento. Um processo sócio-histórico. 
São Paulo: Scipione, 2001 
PIAGET; Inhleder. A psicologia da criança. São Paulo: DIFEL, 1980. 
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DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS 2 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 004 

EMENTA 
Origens dos estudos culturais e o desenvolvimento da perspectiva pós-colonial. O 
discurso pós-colonial sobre identidade e diferença. Desenvolvimento da perspectiva 
decolonialista na América Latina. Novas epistemologias do sul e globalização. 
Multiculturalismo e Interculturalidade crítica. A educação no contexto intercultural. 

OBJETIVOS 
● Discutir os fundamentos de uma educação decolonial e do multiculturalismo; 
● Debater as noções de pedagogia decolonial e interculturalidade crítica nas dimensões 

da identidade e da diferença; 
● Analisar a problemática da educação intercultural no contexto latino-americano. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da 
bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CANDAU, Vera (org.). Educação intercultural na América Latina: entre concepções, 
tensões e propostas. Editora 7 letras, Rio de Janeiro, 2009. 
GILROY, P. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro, ed. 34, 
ed. UCAM, 2001. 
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Porto: Paisagem, 1975. 
SANTOS, Boaventura de Souza & MENESES, Maria Paula (ORGS). Epistemologias do 
Sul. Coimbra: Almedina, 2009. 
SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CANDAU, Vera Maria F. Cotidiano escolar e práticas interculturais. Cadernos de pesquisa, 
46, 2016, 802-820. 
CUSSET, François. Em Chiapas, a revolução continua. Le Monde Diplomatique Brasil. 
03/08/2017. Disponível em: http://diplomatique.org.br/em-chiapas-a-revolu-cao-continua/ 
LIMA, José Gllauco & Germano, José W. O pós-colonialismo e a pedagogia de Paulo 
Freire. Revista Inter-legere. Disponivel em: http://www.cchla.ufrn.br/interle-
gere/11/pdf/es10.pdf. 
OLIVEIRA, Luis Fernandes e CANDAU, Vera. Pedagogia decolonial e educação 
antirracista e intercultural no Brasil. Educação em Revista, Belo Horizonte, v.26, n.01, 
p.15-40. 2010. 
PAULA, Eunice Dias de. A interculturalidade no cotidiano de uma escola indígena. 
Cadernos Cedes, 49, Dezembro 1999. 
PENNA, Camila. Paulo Freire no pensamento decolonial: um olhar pedagógico sobre a 
teoria pós colonial latinoamericana. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas. 
Vol. 8, n.2. 2014. Disponível em http://periodicos.unb.br/index.php/re-
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pam/article/viewFile/12609/9287. 
RIBEIRO, Adelia M. Por uma razão decolonial. Desafios ético-político-epistemológicos à 
cosmovisão moderna. Civitas, 14, jan-abr 2014, 66-80. Disponível em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/16181/10959 

  

 

3º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE ENSINO DE GEOGRAFIA 1 - CARTOGRAFIA E 
PENSAMENTO ESPACIAL 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 012 

EMENTA 
Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de cartografia; a importância da 
Cartografia no ensino de Geografia na educação básica; conceitos e ideias 
epistemológicas como olhar geográfico, pensamento espacial, raciocínio geográfico e 
geograficidade aplicados aos conteúdos escolares; aplicativos e programas digitais que 
funcionem como geotecnologias e seus usos escolares. 

OBJETIVOS 
● Discutir as diferentes ideias e conceitos epistemológicos em torno do se pensar 

geográfico (pensamento espacial, inteligência espacial, olhar geográfico, raciocínio 
geográfico entre outros); 

● Consolidar e estabelecer relações entre os processos da educação geográfica e o 
letramento/alfabetização cartográfico; 

● Aplicar as discussões de disciplinas teóricas de epistemologia e cartografia de modo 
prático e à luz dos conteúdos escolares; 

● Apresentar e utilizar aplicativos e programas digitais (SIG’s) que funcionem como 
geotecnologias para o aprendizado em Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, indicações de leituras, seminários, oficinas, trabalhos em grupo, uso de 
mapas e imagens físicas e digitais. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CALLAI, Helena C. A Cartografia e a construção do conhecimento em contexto escolar.In: 
ALMEIDA, Rosângela Doin de. (Org.). Novos Rumos da Cartografia Escolar: Currículo, 
linguagens e tecnologia. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2011. pp. 121-135. 
DUARTE, Ronaldo Goulart. A Linguagem Cartográfica como Suporte ao Desenvolvimento 
do Pensamento Espacial dos Alunos na Educação Básica. A Revista Brasileira de 
Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 187-206, jan./jun., 2017. 
GOMES, PAULO C.C. O lugar do olhar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 
SIMIELLI, Maria E. O mapa como meio de comunicação e a alfabetização cartográfica. In: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/16181/10959
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ALMEIDA, R. D. de. (Org.). Cartografia Escolar. São Paulo: Contexto, 2007. pp.71-93. 
STRAFORINI, Rafael. O ensino de Geografia como prática espacial de significação. São 
Paulo: Estudos Avançados 32 (93), 2018. (Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v32n93/0103-4014-ea-32-93-0175.pdf) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GOMES, Paulo César da Costa. Geografia fin-de-siècle: o discurso sobre a ordem 
espacial do mundo e o fim das ilusões. In: CASTRO, Iná Elias de; CORRÊA, Roberto 
Lobato & GOMES, Paulo César (orgs.). Explorações geográficas: percursos no fim do 
século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, pp. 13-42. 
LEE, Jongwon, BEDNARZ, Robert. Components of Spatial Thinking: Evidence from a 
Spatial Thinking Ability Test. Journal of Geography, 111:1, 15-26, 2012. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Learning to think spatially: GIS as a support system in 
the K-12 curriculum. Washington: National Research Council Press, 2006. ISBN: 0-309-
53191-8, p.332. 
OLIVEIRA, Ivanilton José de; NASCIMENTO, Diego Tarley Ferreira. As geotecnologias e o 
Ensino de Cartografia nas Escolas: Potencialidades e restrições. Revista Brasileira de 
Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 158-172, jan./jun., 2017. 
SCALERCIO, Vitor. Iniciação Científica Júnior e o Mapeamento da comunidade escolar do 
Colégio Pedro II como proposta de pesquisa e de Desenvolvimento do Pensamento 
Espacial. Anais do X Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares e I Encontro 
Internacional de Cartografia Escolar e Pensamento Espacial. São Paulo, julho 2018. 
SOUZA, Vânia Lúcia Costa Alves. A Importância do Letramento Cartográfico nas Aulas de 
Geografia. VI Congresso Latino Americano de Compreensão Leitora, Universidade 
Estadual de Goiás – UEG, 2013. 
WIEGAND, Patrick. Learning and Teaching with Maps. London/New York: Routledge, 
2006. 

 

DISCIPLINA: BIOGEOGRAFIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 005 

EMENTA 
Fundamentos, teorias e conceitos elementares da BioGeografia. Origem, evolução, meios 
de expansão e limitações para a vida na Terra. Fatores determinantes e padrões da 
distribuição geográfica das espécies. Regiões biogeográficas do Brasil e do mundo. 
Biogeografia cultural. Manejo e conservação de biomas. 

OBJETIVOS 
● Analisar os processos responsáveis pela evolução e distribuição geográfica das 

espécies de vida. 
● Explorar os principais conceitos e teorias relacionados à BioGeografia. 
● Identificar e analisar os fatores que interferiram na evolução e distribuição geográfica 

das espécies. 
● Caracterizar as principais regiões biogeográficas do Brasil e do mundo, assim como o 

processo de formação delas. 
● Analisar a interface entre a Geografia e a Ecologia. 
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, discussões com base na bibliografia sugerida, aulas de 
campo e pesquisas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
COX, C. B. et al. BioGeografia - uma abordagem ecológica e evolucionária. 9ª Ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2018. 
KULHMANN, E. Noções de BioGeografia. Boletim Geográfico, n.254, p.48-111, 1977. 
MURARA, Pedro Germano. Caminhos da BioGeografia. Revista Caminhos da Geografia, 
v.17, n.58, p.168-179, 2016. 
PAPAVERO, Nelson e TEIXEIRA, Dante Martins. Os viajantes e a BioGeografia. Revista 
História, Ciência e Saúde (online), v.8, supl., p.1015-1037, 2001. 
SANTOS, Cleverton de Resende; CARVALHO, Marcia Eliane Silva. A contribuição da 
BioGeografia na formação do geógrafo: os desafios de ensinar e aprender Geografia 
Física e Educação Ambiental. Revista Geonorte, Edição Especial, v.3, n.4, p.1-11, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALESTER, M. C. História Geológica da Vida. São Paulo: Edgar Blucher, 1969. 
AB’ SABER, A., O pantanal matogrossense e a teoria dos refúgios. Revista Brasileira de 
Geografia. Rio de Janeiro, IBGE, n.50, 1988. 
DEAN, W., A ferro e fogo. A história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1996. 
HEINRICH, W. Vegetação e Zonas Climáticas: Tratado de Ecologia Geral. São Paulo: 
Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 
LITTI, W. Ecologia e Análise Ambiental. In: TAUK, S. (org). Análise Ambiental: Uma 
Visão Multidisciplinar. São Paulo: USP, p.163-165, 1997. 
MARTINS, C. BioGeografia e Ecologia. São Paulo: Nobel, 1992. 
NETTO, A. L. Q. et al. A Geoecologia como Interface da Geografia com a Ecologia: Uma 
Abordagem GeoHidroecológica. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPEGE. 2., 1997, Rio 
de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. p. 92-94. 
RIZZINI, C.T. Tratado de FitoGeografia do Brasil. São Paulo: Âmbito Cultural, 1997.  
TROPPMAIR, H. BioGeografia e Ambiente. Rio Claro: Ed. da UNESP, 1987. 
VITTE, A. et al. Reflexões Sobre a Geografia Física no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
Bertrand, 2004. 

  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA AGRÁRIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
  PRÁTICA: - 

CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 011 
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EMENTA 
Principais conceitos e linhas teóricas da Geografia agrária; A Geografia agrária na escala 
planetária; A questão fundiária brasileira: construção histórica e características atuais; O 
trabalho no campo do Brasil; A modernização conservadora do campo brasileiro; A 
produção no campo brasileiro; estruturas agrárias brasileiras e globais; Reforma agrária; 
negro, índio e mulher no campo brasileiro; movimentos sociais no campo brasileiro; O 
novo rural brasileiro: ruralidades e urbanidades; A Geografia agrária e a Educação Básica; 
Educação do/no campo.  

OBJETIVOS 
● Desenvolver com os estudantes as principais linhas teóricas e conceitos da 

Geografia agrária. 
● Analisar questões agrárias e agrícolas do Brasil e mundo. 
● Estabelecer relação da Geografia agrária com o ensino de Geografia na Educação 

básica. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, trabalhos de campo, 
oficinas de material didático, exibição de filmes e debates. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo, Rio, 
Campinas: HUCITEC-ANPOCS-UNICAMP, 1992. 
ALENTEJANO, Paulo R. R. Reforma agrária, território e desenvolvimento no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, 2003. 
GRAZIANO DA SILVA, J. A questão agrária. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. Modo capitalista de produção e agricultura. São Paulo: Ática, 
1986. 
RUA, João, Para  melhor se entender a Geografia agrária. Revista GeoUERJ, n. 2, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FERNANDES, Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 
2000. 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 
1959. 
GRAZIANO DA SILVA, José. O novo rural brasileiro. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1996. 
GRAZIANO NETO, Francisco. Questão agrária e ecologia: crítica da moderna agricultura. 
São Paulo: Brasiliense, 1982. 
MACHADO, Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares; PALUDO, 
Conceição (Orgs.).Teoria e prática da educação do campo - análises de experiências 
organizadoras. Brasília: MDA, 2008. 236 p. 
OLIVEIRA, Ariovaldo U. A Geografia das lutas no campo. São Paulo: Contexto, 2002. 
PRADO JR. Caio. História econômica do Brasil. 23ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
(p.31-46). 
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DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 1 - HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 007 

EMENTA 
A História da Educação no Brasil. O contexto colonial e a Educação: o papel das ordens 
religiosas; O impacto da Ilustração e as Reformas Pombalinas da Instrução. A construção 
do Estado monárquico nos trópicos e a Educação oitocentista. Os impasses da ordem 
liberal e a Educação da I República. Incluir é preciso (?): a instauração da Escola Pública 
e suas contradições entre 1930 e 1964. As permanências da lógica excludente: os 
acordos MEC-USAID e a conformação da Educação brasileira. Projetos em disputa: 
neoliberalismo X cidadania na Educação brasileira contemporânea (1988/...) 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a trajetória da Educação brasileira, relacionando-a ao contexto 
histórico social. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas etc. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
LOPES, Eliane Marta Teixeira et alli. (org). 500 anos de Educação no Brasil. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000. 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 25ª ed., Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A arte de governar crianças: A história das políticas 
sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. São Paulo. Cortez Editora. 
2011. 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Reformas educacionais em 
Portugal e no Brasil. Belo Horizonte, Autêntica, 2000. 
FÁVERO, Osmar (org). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. Campinas 
(SP): Autores Associados, 2001. 
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A política de educação 
profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido. Revista Educação e 
Sociedade, v.26, n.92. Campinas, out. 2005. 
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. 
ROTHEN, José Carlos; BARREYRO, Gladys Beatriz. Avaliação da educação superior no 
segundo governo Lula: "provão II" ou a reedição de velhas práticas?. Revista Educação e 
Sociedade, v.32, n.114. Campinas, Jan./Mar. 2011. 
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DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS 3 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: -  
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 006 

EMENTA 
Descolonização dos discursos sobre raça e etnia, através do desvelamento dos seus 
modos de efetivação ao longo da história. Políticas de embranquecimento, racismo 
estrutural, racismo institucional, eugenia e racismo epistêmico. Epistemicídio e 
descolonização epistemológica. Estado-nação e estados plurinacionais, quilombos, 
quilombismo e processos de aquilombamento. Políticas de reconhecimento, políticas de 
reparação e ações afirmativas. Processos de resistência e reexistência de povos e corpos 
racializados e saberes ancestrais. 

OBJETIVOS 
● Compreender o imperativo da descolonização para a construção de uma educação 

para o diálogo intercultural; 
● Identificar a construção colonial dos discursos sobre raça e etnia articulados com uma 

compreensão da colonização como processo civilizatório; 
● Identificar os vínculos entre Estado-nação e políticas de embranquecimento, 

buscando alternativas de organização social; 
● Compreender a discussão das ações afirmativas enquanto políticas de 

reconhecimento e reparação no âmbito de um projeto de descolonização de nossas 
práticas pedagógicas; 

● Resgatar e valorizar saberes ancestrais de povos colonizados tendo em vista a 
construção de pedagogias interculturais; 

● Identificar práticas de resistência e reexistência de povos e corpos racializados. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas etc. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Possibilidades avaliativas: presença e participação, provas, trabalhos em grupos, 
seminários, elaboração de ensaios, relatórios, trabalho de campo, artigos etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por 
emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017. 
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. “Falar aos brancos”, em: A queda do céu: palavras 
de um xamã ianomâmi. São Paulo: Cia. das Letras, 2015, p.376-393. 
MOORE, Carlos. Racismo e Sociedade. Rio de Janeiro: Nandyala, 2008. 
MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena (1970-1990). São 
Paulo: Paulinas, 2011. 
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In: RATTS, 
Alex. Eu sou atlântica; sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. 
São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial, 2006, p. 117-127. 
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. 

https://www.amazon.com.br/Car%C3%A1ter-Educativo-Movimento-Ind%C3%ADgena-Brasileiro/dp/8535633049/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1544144075&sr=8-6&keywords=daniel+munduruku
https://www.amazon.com.br/Car%C3%A1ter-Educativo-Movimento-Ind%C3%ADgena-Brasileiro/dp/8535633049/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1544144075&sr=8-6&keywords=daniel+munduruku
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CASTRO, Viveiros de. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. 
Curitiba: Ubu editora, 2017. 
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá da Costa, 1978. 
DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Rio de Janeiro: Difel, 2018. 
DIOP, Cheikh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriarcado e do 
matriarcado na antiguidade clássica. Luanda: Mulenga; Ramada: Pedago, 2014. 
FANON, F. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979. 
GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.   
HOOKER, Juliet. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América Latina, 
pp. 89-111. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a05v18n2.pdf . 
MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, extado de exceção, política da 
morte. São Paulo: n-1edições, 2018. 
__________. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1edições, 2018, p.1-46. 
MIRANDA, Claudia; RIASCOS, Fanny Milena Quiñones; ARBOLEDA, Jhon Henry. 
Pedagogias quilombolas e aprendizagens decoloniais na dinâmica organizacional das 
populações negras. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 
(ABPN), [S.l.], v. 8, n. 18, p. 25-43, fev. 2016. Disponível em: 
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41. 
MUNDURUKU, Daniel. Minha avó foi pega a laço. 
http://danielmunduruku.blogspot.com/2017/11/minha-vo-foi-pega-laco.html 
NASCIMENTO, Elisa Larkin. (org.) Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica 
inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009. 
NASCIMENTO, Abdias. “Quilombismo: um conceito científico histórico-social” e “ABC do 
quilombismo”. Em: O quilombismo. Rio de Janeiro: Fundação Palmares, 2002, p.269-84. 
SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, 
hierarquia e poder na cidade de São Paulo. São Paulo: FAPESP, 2014. 
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Rio de Janeiro: 
Imago; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002. 
SOMÉ, Sobonfu. O espírito da intimidade. Ensinamentos ancestrais africanos 
sobre maneiras de se relacionar. São Paulo: Odysseus, 2003. 

 

 

4º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA GEOGRAFIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 65 horas 
   TEÓRICA: 65 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 007 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a05v18n2.pdf
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41
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EMENTA 
O desenvolvimento do pensamento geográfico: da antiguidade clássica à modernidade; a 
relação da Geografia universitária e das sociedades geográficas com os projetos coloniais; 
a Geografia tradicional e as escolas nacionais de pensamento geográfico; o surgimento da 
Geografia brasileira e suas principais instituições;  crise e renovação da Geografia 
tradicional; as principais correntes do pensamento geográfico e suas bases 
epistemológicas (a new geography, a Geografia crítica, a Geografia humanística, etc); o 
desenvolvimento do pensamento geográfico no Brasil e a Geografia escolar. 

OBJETIVOS 
● Reconhecer os diferentes contextos que marcaram o desenvolvimento do 

pensamento geográfico; 
● Discutir o processo de institucionalização da Geografia científica; 
● Debater as contribuições das escolas alemã, francesa e estadunidense de Geografia; 
● Analisar as principais perspectivas do pensamento geográfico; 
● Reconhecer e valorizar os conhecimentos produzidos pela Geografia brasileira. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático, exibição de filmes. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CLAVAL, Paul. História da Geografia. Lisboa: Edições 70, 2006. 
GOMES, Paulo César da Costa. Geografia e Modernidade. 5.ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2005. 
ROCHA, G. O. R. O Colégio Pedro II e a institucionalização da Geografia escolar no Brasil 
Império. Giramundo, Rio de janeiro, v.1, n.1, p 15-34, 2014. 
SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e Filosofia. Contribuição para o ensino da Geografia. 
São Paulo: Editora UNESP, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HAESBAERT, Rogério; PEREIRA, Sérgio Nunes; RIBEIRO, Guilherme (orgs.). Vidal, 
vidais: textos de Geografia humana, regional e política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2012. 
LACOSTE, Yves. A Geografia – isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra. 2.ed. 
Campinas: Editora Papirus, 1989. 
MENDONCA, Francisco; KOZEL, Salete (Org.). Epistemologia da Geografia 
 ontempor nea. Curitiba: UFPR, 2004. 
QUAINI, Massimo. Marxismo e Geografia. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. Da crítica da Geografia a uma Geografia 
crítica. 6.ed. São Paulo: Edusp, 2004. 

 

DISCIPLINA: ESPAÇO FÍSICO BRASILEIRO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 008 
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EMENTA 
As bases físicas do território brasileiro; domínios morfoclimáticos; ordenamento territorial 
ambiental; impactos e conflitos socioambientais. 

OBJETIVOS 
● Apresentar as bases físicas do Brasil: características geológicas, climáticas, 
geomorfológicas e hidrográficas do Brasil; 
● Reconhecer os domínios morfoclimáticos a partir da combinação dos elementos 
físicos e da ação humana; 
● Analisar as potencialidades e limitações de exploração dos recursos naturais dos 
domínios morfoclimáticos a partir das metodologias de ordenamento territorial ambiental. 
● Analisar as lógicas de apropriação econômica características dos domínios 
morfoclimáticos brasileiros; 
● Analisar os diferentes impactos e conflitos socioambientais e as lógicas de 
apropriação do espaço que os produzem. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e dialogadas, debates com base na bibliografia; seminários e trabalho 
de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AB’SÁBER. Aziz Nacib. Os domínios de Natureza no Brasil - Potencialidades 
paisagísticas. Ed. Ateliê Cultural, 2003. 
_________. Brasil: paisagens de exceção: o litoral e  o Pantanal Mato-grossense: 
patrimônios básicos. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006. 
ACSELRAD, Henri. Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 
2004. 
GUERRA, Antônio Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista. (org.) Impactos ambientais urbanos 
no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
ROSS, Jurandyr. EcoGeografia do Brasil: subsídios para o planejamento ambiental. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a 
União Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017. 
DANTAS, Marcelo; ARMESTO, Regina Célia Gimenez; ADAMY, Amílcar. Origem das 
paisagens. In: SILVA, Cassio Roberto da. (Org). Geodiversidade do Brasil: conhecer o 
passado, para entender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
GUERRA, Antônio Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista. (org.) Geomorfologia do Brasil. Ed. 
Bertrand Brasil, 1998. 
MENDONÇA, Francisco. Riscos Climáticos: vulnerabilidade e resiliência associados. 
Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 
NASCIMENTO,  Flávio  Rodrigues do. O  fenômeno  da  Desertificação. Goiânia: EDFGO, 
2013. 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. O meio ambiente como mercadoria V: as 
contradições entre a teoria e a prática. In: A globalização da natureza e natureza da 
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, pp 413-447. 
SILVA, Carlos Alberto Franco da; NASCIMENTO, Luciano Bonfim do. As redes políticas 
do agronegócio da soja: interesses, estratégias e resistência. Rio de Janeiro: Livre 
Expressão, 2010. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA URBANA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 009 

EMENTA 
A cidade e o urbano no pensamento geográfico. Urbanização e industrialização. A 
Urbanização brasileira. Hierarquia e rede urbana. Metropolização e desmetropolização. O 
papel das cidades médias. A produção do espaço urbano. Segregação socioespacial nas 
cidades brasileiras. Cotidiano e modos de vida na cidade. Conflitos urbanos. Gestão das 
cidades. O direito à cidade. O urbano nas aulas de Geografia. 

OBJETIVOS 
● Analisar o fenômeno urbano a partir da Geografia; 
● Compreender o processo de produção do espaço urbano; 
● Discutir os diferentes tipos de segregação socioespacial; 
● Analisar a reconfiguração da rede urbana no Brasil e no mundo; 
● Evidenciar os diferentes modos de vida no cotidiano urbano; 
● Debater sobre as possibilidades de abordagem do urbano nas aulas de Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático, aulas de campo, exibição de filmes e debates. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Provas formais individuais; Propostas de pesquisa e intervenção prática; Oficinas; 
Elaboração de resumos, resenhas, artigos científicos ou quaisquer outras indicadas pelo 
professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ABREU, Maurício. O estudo geográfico da cidade no Brasil: evolução e avaliação 
(contribuição à história do pensamento geográfico brasileiro). Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro, v. 56, n. 1/4, p. 21-122, 1997. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. A Geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de 
Geografia para a vida urbana. Campinas: Papirus, 2008. 
HARVEY, David. Cidades rebeldes. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo. HUCITEC, 1993. 
SOUZA, Marcelo José Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARLOS, Ana Fani; DAMIANI, Amélia Luisa; SEABRA, Odette Carvalho de Lima (Org.). O 
espaço no fim de século: a nova raridade. São Paulo: Contexto, 1999. 
CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand, 1996. 
GRAHAM, Stephen. Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar. São Paulo: Boitempo, 
2016. 
OLIVEIRA, Floriano Godinho; FREIRE, Desirée Guichard; MASCARENHAS, Gilmar; 
OLIVEIRA, Leandro Dias (Org.). Geografia urbana: ciência e ação política. Rio de Janeiro: 
Consequência, 2014. 
ROLNIK, Raquel. Territórios Negros nas Cidades Brasileiras: etnicidade e cidade em São 
Paulo e Rio de Janeiro. SANTOS, Renato Emerson dos (Org.). Diversidade, espaço e 



 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

98 
 

relações étnico-raciais: o negro na Geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 
75-90. 
SILVA, Joseli Maria. Gênero e sexualidade na análise do espaço urbano. Geosul, 
Florianópolis, v. 22, n. 44, p 117-134, jul./dez. 2007. 
SPOSITO, Eliseu Savério. (Org.). Glossário de Geografia humana e econômica. São 
Paulo: Edunesp, 2017. 

  

DISCIPLINA: DIDÁTICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 009 

EMENTA 
Esta disciplina tem como proposta abordar a construção da identidade, o trabalho docente 
e a formação de professores, o cotidiano na escola, nas salas de aula e no trato com o 
estudante, bem como discutir os processos de ensino-aprendizagem e as atividades 
docentes como planejamento de ensino, avaliação e construção de práticas pedagógicas 
democráticas. 

OBJETIVOS 
● Refletir sobre a profissão do magistério historicamente, considerando a formação, os 

saberes e as trajetórias docentes. 
● Construir saberes teórico-práticos sobre o trabalho docente comprometido com uma 

prática emancipadora e democrática. 
● Contribuir na formação de professores críticos e comprometidos com os ideais 

democráticos e com a luta contra o fracasso e evasão escolar. 
● Elaborar planos e planejamentos de ensino que possam contribuir para o processo 

de construção de práticas pedagógicas inclusivas e democráticas. 
● Discutir processos e estratégias de avaliação. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Seminários, provas, relatórios, resenhas, fichamentos, elaboração de planos de aula e/ou 
artigos. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AFFONSO, Cláudia. Trabalho de professor no fio da navalha: reengenharia das escolas e 
reestruturação produtiva em tempos de Escola sem Partido e Reforma do Ensino Médio. 
In: MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V; FERNANDES, C; MOREIRA, V 
(Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de Janeiro: Gramma Livraria e Editora, 
2018. 
CANDAU, Vera Maria (org). Rumo a uma Nova Didática. 15 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Vozes, 2003. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Editora Mediação, 2014 
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LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRAGA, Osmar Rufino. A relação professor-aluno e o processo de ensino-aprendizagem: 
um desafio para a ação docente. Ensino Médio em diálogo. Disponível em: 
http://www.emdialogo.uff.br/content/relacao-professoraluno-e-o-processo-de-ensino-
aprendizagem-um-desafio-para-acao-docente. Acesso em: 20 abr. 2014. 
CANDAU, Vera M. (Org.) Magistério: construção e cidadania. Petrópolis. Vozes, 1997 
CANDAU, V. M. (org.). Didática: questões contemporâneas. Rio de Janeiro: Forma & 
Ação, 2009 
FREITAS, Maria Alice Santos de Araújo Costa. Didática, planejamento e avaliação: 
fascículo de didática. Alegre: FAFIA, 2011. 
GOMES, Angel Pérez. O pensamento prático do professor: a formação do professor como 
professor reflexivo. In: Nóvoa, António. Os professores e a sua formação. Portugal: Porto, 
1997. 
LIBÂNEO, José Carlos; ALVES, Nilda. Diálogo entre didática currículo. São Paulo: Cortez, 
2012. 
MOREIRA, Valeria de Moraes Vicente. A organização do trabalho do professor e a 
qualidade do ensino. In: MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V; 
FERNANDES, C; MOREIRA, V (Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de 
Janeiro: Gramma Livraria e Editora, 2018. 

  

DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS 4 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 008 

EMENTA 
Dualismos hierarquizados da Modernidade e poder; Modernidade, patriarcado e 
heteronormatividade; A diferença da construção de gênero e sexualidade para 
colonizadores e colonizados a partir da racialização de determinados corpos; Pedagogias 
feministas antirracistas e latinoamericanas; Feminismo decolonial; Críticas decoloniais à 
categorias ocidentais de gênero e sexualidade. 

OBJETIVOS 
● Identificar como gênero e sexualidade são categorias estruturais de poder que 

perpassam a Modernidade e subsistem em nossas práticas pedagógicas como 
herança da colonialidade do poder no controle de determinados corpos e papéis 
sociais; 

● Mapear as relações entre as categorias de gênero e sexualidade em intersecção com 
a categoria de raça; 

● Questionar as práticas pedagógicas ocidentais em sua relação com o corpo e a 
colonialidade de nossos corpos; 

● Apresentar outras possibilidades de concepção para as categorias de gênero e  
sexualidade pedagogias críticas a este modelo. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Participação em sala, provas, trabalhos em grupos, seminários, elaboração de ensaios, 
relatórios, trabalho de campo e artigos. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. Revista Estudos Avançados, 17 (49), 2003 
(p.117-132). 
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. 
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. In: Estudos Feministas, 
Florianópolis, 22(3): 935-952, setembro-dezembro/2014. 
LOURO, Guacira (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Autêntica: Belo 
Horizonte, 2000. 
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais 
Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 
CURIEL, Ochy. “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo 
antirracista”. Nômadas, nº26. Universidad Central, Colombia: Abril, 2007. 
ESPINOSA, Yuderkys; GÓMEZ, Diana; LUGONES, María; OCHOA, Karina. Reflexiones 
pedagógicas en torno al feminismo descolonial: Una conversa en cuatro voces. In: Walsh, 
Catherine (ed.). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y 
(re)vivir. TOMO I. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2013, pp. 403-441. 
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2013. 
LORDE, Audre. Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo. In: 
MORAGA; CASTILLO. Este puente mi espalda: Voces de mujeres tercero mundistas en 
los Estados Unidos. San Francisco: In press, 1988, pp.89-93. 
LUGONES, MARÍA. Colonialidad y género. In: Tabula Rasa, Núm. 9, julio-diciembre, 2008, 
pp. 73-101. 
MOHANTY, Chandra Talpade. Bajo los Ojos de Occidente: Feminismo Académico y 
Discursos Coloniales IN: NAVAZ; CASTILLO. Descolonizando el Feminismo: Teorías y 
Prácticas desde los Márgenes. Cátedra, 2008, pp. 112 –161. 
OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2004. 
OYEWUMI, Oyèrónké. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos 
conceitos feministas e o desafio das epistemiologias africanas. CODESRIA Gender 
Series. Volume 1, Dakar, CODESRIA, 2004, p. 1-8 
PRECIADO, Beatriz (Paul). O manifesto contrassexual. São Paulo: n1 edições, 2014. 
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo horizonte: Letramento/Justificando 2017. 
SAFFIOTI, Helleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo: 
Expressão Popular, 2013.  
SEGATO, Rita Laura. Género, y Colonialidad: en busca de claves de lectura y de un 
vocabulario estratégico descolonial. In: BIDASECA, Karina (org.). Feminismos y 
Poscolonialidad: descolonizando el feminismo desde y en América Latina. Buenos Aires, 
Ediciones Godot, 2011, pp.17-47. 
WERNECK, Jurema; MENDONÇA, Maisa e WHITE, Evelyn C. O livro da saúde das 
mulheres negras – nossos passos vêm de longe. Rio de Janeiro: Criola/ Pallas, 2000. 
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5º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE ENSINO 2 - GEOGRAFIA FÍSICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 016 

EMENTA 
Especificidades do ensino de Geografia Física na Educação Básica; fundamentos para 
leitura e produção de materiais didáticos e paradidáticos em  Geografia Física; o trabalho 
de campo como método de trabalho para o ensino de Geografia; a importância da 
abordagem geossistêmica para os temas escolares; o ensino de Geografia Física, a 
Educação Ambiental e os riscos socioambientais. 

OBJETIVOS 
● Aplicar conceitos, processos e temas da Geografia física em instrumentos de ensino-

aprendizagem. 
● Desenvolver a criatividade, capacidade de planejamento e organização de aulas, 

conhecer materiais didáticos e avaliar sua aplicabilidade pedagógica. 
● Planejar e discutir as observações e práticas do “Estágio Curricular Supervisionado 1” 
● Desenvolver atividades de extensão de forma vinculada ao “Estágio Curricular 

Supervisionado 1”.   

METODOLOGIA 
A abordagem dos temas será realizada por meio de aulas expositivas e atividades de 
caráter prático, como oficinas, elaboração de materiais didáticos e trabalho de campo.  
Debates e análises das experiências do “Estágio Curricular Supervisionado 1”. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Relatórios, Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AMANTE, Fernanda de Oliveira; COSTA, A. J. S. T. . O CPII E A REDE DE 
MONITORAMENTO AMBIENTAL: Integração Escola-Comunidade na Gestão do Meio 
Ambiente Urbano. Giramundo - Revista de Geografia do Colégio Pedro II, v. 2, p. 109-119, 
2015. (Disponível em: 
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/485). 
AFONSO, Anice Esteves. A Geografia da Natureza no ensino de Geografia: propostas 
para a educação ambiental e preventiva de riscos naturais. Giramundo - Revista de 
Geografia do Colégio Pedro II, v. 2, p. 83-93, 2015. (Disponível em:  
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/672). 
BERTOLINI, W. Z. O Ensino do Relevo: noções e propostas para uma didática da 
Geomorfologia. Dissertação (mestrado em Geografia). Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 124 p. 2010 Disponível em: 
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp133839.pdf 
CARVALHO, M. B. de. A natureza na Geografia do ensino médio. In: OLIVEIRA, A. U. de 
(Org.) Para onde vai o ensino da Geografia? São Paulo: Contexto, 1998.  
CUNHA S.B.,GUERRA. J. A.,.(orgs). Geomorfologia: Exercícios, técnicas e aplicações. 
Ed. Bertrand Brasil 1996. 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp133839.pdf
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp133839.pdf
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp133839.pdf
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FERRETI, Eliane. Geografia em ação: práticas em climatologia. Curitiba: Aymará, 2012. 
SANSOLLO, Davis Gruber. O trabalho de campo e o ensino de Geografia. São Paulo: 
Revista Geousp, Humanitas Publicações - FFLCH/USP, n.7, p.135-145. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO NETTO, A. L. O Geoecossistema da Floresta da Tijuca. In: ABREU, M. de A. 
(Org.). Natureza e Sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação 
Cultural, Divisão de Editoração, 1992. 336p. p. 104-142. (Retirar) 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-
Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-Janeiro-3498.html 
SOUZA, C.J.O. Representação e visualização espacial do relevo. In: AGUIAR, L.M.B.; 
SOUZA, C.J.O. Conversações com a Cartografia Escolar: para que e para quem. São 
João Del Rei: UFSJ, 2016. pp 217-244. 
SUERTEGARA , D. M. A. Geografia física ( ) Geografia ambiental ( ) ou Geografia e 
ambiente ( ). In: MENDON A, F.   KO EL, S. (Orgs.).  lementos de epistemologia da 
 eografia  ontempor nea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 013 

EMENTA 
Histórico, diferenças e fundamentos da Geografia Política e da Geopolítica. Teorias 
geopolíticas. Relações entre Espaço e Poder. Fronteiras e limites. Temas, problemas e 
abordagens da Geografia Política e da Geopolítica contemporânea. Estado e federalismo. 
Localismos, regionalismos e separatismos. Geopolítica e pensamento decolonial. 
Geografia Política e Geopolítica em sala de aula. 

OBJETIVOS 
● Apresentar o histórico e as principais teorias geopolíticas. 
● Discutir as relações entre Espaço e Poder a partir de diferentes abordagens e 

escalas. 
● Analisar movimentos políticos de base territorial em diferentes escalas. 
● Debater sobre as diferentes formas de federalismo e seus desafios. 
● Discutir o papel da decolonialidade do saber e a conformação das “Geopolíticas do 

Sul”. 
●  Abordar temas atuais a partir de um enfoque da Geografia Política. 
● Desenvolver propostas de intervenção pedagógica sobre temas da Geografia política 

para a Educação Básica. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, oficinas de material 
didático e exibição de filmes. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-Janeiro-3498.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-Janeiro-3498.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-Janeiro-3498.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-Janeiro-3498.html
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica. São Paulo: 
EDUSP/HUCITEC 1992. 
FONSECA, Antonio Angelo Martins da et al (orgs.). Estado, território e a dinâmica das 
fronteiras: reflexões e novos desafios. Salvador: JM, 2013. 
PORTO-GONÇALVES, C. W.; QUENTAL, P. de A. Colonialidade do poder e os desafios 
da integração regional na América Latina. Polis, Santiago, v.31, p.295-332, 2012. 
RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 
VESENTINI, José William. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDRADE, Manuel Correia de. Geopolítica do Brasil. São Paulo: Papirus, 2001. 
ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV / Editora Fiocruz, 2012. 
CASTELLS, M. O poder da identidade. A era da informação: economia, sociedade e 
cultura, volume II. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
CASTRO, Iná E. de. Geografia e Política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
CLAVAL, Paul. Espaço e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
DALLARI, Dalmo. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986. 
FIORI, J. l. (org.). O Poder Americano. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 
HARVEY, D. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
HAESBAERT, Rogério. Blocos Internacionais do Poder. São Paulo: Contexto, 1990. 
HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Cia das Letras, 
2007.A política externa brasileira 
KISSINGER, Henry. Ordem Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. 
LACOSTE, Yves. Geopolítica – la larga historia del presente. Madrid: Síntesis, 2009. 
LACOSTE, Yves. A Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 
(Tradução de Maria Cecília França). Campinas-SP: Papirus, 2011. 
MARTINEZ, P. África e Brasil – uma ponte sobre o Atlântico. São Paulo: Moderna,1992. 
MARTIN, A. Fronteiras e Nações. São Paulo: Contexto, 1992. 
MELLO, Leonel I. Quem tem medo da geopolítica? São Paulo: Hucitec/Edusp, 1999. 
MIYAMOTO, S. Geopolítica e poder no Brasil. Campinas: Papirus, 1992. 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, globalización y democracia. Lima: mimeo, 2003, 
22p. 
RATZEL, Friedrich. Geografia. São Paulo: Ática, 1990. 
SANTOS, T. (org.) Os Impasses da Globalização: Hegemonia e Contra-Hegemonia. São 
Paulo: Loyola, 2003. 
TAYLOR, Peter; FLINT, Colin. Geografía Política – Economia-mundo, Estado-nação e 
localidade. 2ª Edição. Madrid: Trama Editorial, 2002. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA REGIONAL DO BRASIL 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 014 

EMENTA 
Fundamentos teórico-metodológicos de Geografia Regional: o conceito de região, o 
planejamento regional e a regionalização. A abordagem regional na ciência geográfica: 
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região como recorte espacial e como categoria de análise. A região no contexto da 
globalização. Formação do espaço brasileiro e as diferenciações regionais. O Estado e o 
planejamento regional no Brasil. As principais divisões regionais do território brasileiro. 
Região e regionalização do Brasil: a abordagem no Ensino Básico. 

OBJETIVOS 
● Compreender o conceito de região, sua diversidade, importância e aplicabilidade na 

ciência geográfica. 
● Refletir sobre as particularidades regionais no espaço brasileiro, tendo em vista 

conceitos e contextos políticos, econômicos e culturais. 
● Desenvolver questionamentos teórico-conceituais acerca das relações entre Estado, 

sociedade e território, e suas implicações nas formações regionais. 
● Analisar as principais regionalizações realizadas no território brasileiro. 
● Verificar como os conteúdos de Geografia Regional do Brasil são abordados no 

Ensino Básico por meio da averiguação de livros didáticos e de relatos de práticas de 
ensino. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; leitura, interpretação e fichamentos de textos; debates dos textos em 
sala de aula; análise de livros didáticos destinados ao Ensino Básico; depoimentos e 
entrevistas de professores atuantes no Ensino Básico, sobre suas práticas de ensino; 
apresentações em grupo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BACELAR, Tania. Ensaios Sobre o Desenvolvimento Brasileiro: heranças e urgências. Rio 
de Janeiro: Revan, 2012. 
BECKER, Bertha; EGLER, C. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. 
2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 
CONTEL, Fabio Betioli. As Divisões Regionais do IBGE no Século XX (1942, 1970 e 
1990). Terra Brasilis (Nova Série) [Online], n.3, ago. 2014. 
CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática, 1986. 
DINIZ, Clélio Campolina. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Nova econ. [online], 
vol.19, n.2, p.227-249. 2009. 
GALVÃO, Marília V.; FAISSOL, Speridião. Divisão regional do Brasil. Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, 31(4), p.179-190. 1969. 
GOMES, Paulo César da C. O Conceito de Região e sua Discussão. In: CASTRO, Iná; 
GOMES, Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs). Geografia: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p.49-73. 1995.  
HAESBAERT, Rogério. Regional-Global. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BEZZI, Meri Lourdes. Região: Uma (Re)Visão Historiográfica – da gênese aos novos 
paradigmas. Santa Maria: Ed. UFSM, 2004. 
BRANDÃO, Carlos; SIQUEIRA, Hipólita (orgs). Pacto federativo, integração nacional e 
desenvolvimento regional. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. 
CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970. 
São Paulo: Global, 1985. 
GALVÃO, Marília V.; FAISSOL, Speridião. Divisão Regional do Brasil. Revista Brasileira 
de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, 31(4), p.179-190. 1969. 
GUIMARÃES, Fabio de M. S. Divisão Regional do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, 
Rio de Janeiro, v.3, n.2, p.318-373, abr-jun 1941. 
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IBGE. Regiões de Influência das Cidades 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br/home /geociencias/Geografia/regic.shtm>. 
IBGE. Atlas Nacional do Brasil Milton Santos. Rio de Janeiro: IBGE/Diretoria de 
Geociências, 2010. 
IBGE. Evolução da Divisão Territorial do Brasil (1872-2010) – Documentos para 
Disseminação / Memória Institucional v.17. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.  
IBGE. Divisão Urbano-regional. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/home/geociencias/Geografia/default_divisao_urbano_regional.shtm>. 
LENCIONI, Sandra. Região e Geografia. São Paulo: Edusp, 1999. 
OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para Uma Re(li)gião. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
PRADO Junior, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
RATTNER, Henrique. Planejamento Urbano e Regional. 2.ed., São Paulo: Ed. Nacional, 
1978. 
SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 
Rio de Janeiro: Record, 2001. 
KON, Anita. A Experiência Brasileira de Planejamento Público Federal. In: KON, Anita 
(Org.). Planejamento no Brasil II. São Paulo: Perspectiva, p.15-40. 1999. 

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA EM PESQUISA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 005 

EMENTA 
Ciência e conhecimento científico. O problema do método. O método nas Ciências 
Humanas. Pesquisas quantitativas e qualitativas. Teoria e prática em pesquisa. 
Problemas éticos na pesquisa científica. Metodologia de pesquisa em decolonialidades. 
Pesquisa em educação básica. 

OBJETIVOS 
  ● Analisar a relação entre produção de conhecimento e método. 
  ● Refletir sobre as características, finalidades e dimensões da ciência. 
  ● Apresentar os principais métodos das Ciências Humanas. 
  ● Discutir criticamente os possíveis parâmetros éticos da pesquisa científica. 
  ● Desenvolver habilidades para elaboração de projetos de pesquisa. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas. Produção de roteiros de pesquisa. Iniciação teórico-prática às técnicas 
de pesquisa. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Provas formais individuais e/ou em grupos; testes orais e/ou escritos; Propostas de 
pesquisa e intervenção prática; Oficinas; Elaboração de resumos, resenhas, artigos 
científicos e/ou quaisquer outras indicadas pelo professor. 
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO. Ética 
e Pesquisa em Educação: subsídios. Rio de Janeiro: ANPEd, 2019. 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa 
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  Informação e documentação: 
referências - elaboração [NBR 6023]. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 
CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? Editora Brasiliense: São Paulo, 1993. 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. São Paulo: Perspectiva, 
1998. 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
PORTOCARRERO, Vera (org.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências: abordagens 
contemporâneas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
CHASSOT, Áttico Inácio. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
GALERA, Joscely Maria B. Epistemologia e conhecimento científico: refletindo sobre a 
construção histórica da ciência através de uma docência investigativa. Tecnologia & 
Humanismo. V. 21, nº 33. Curitiba: UTFPR, 2º sem. 2007, p. 96- 106. 
HAGUETTE, F. M. T. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes 1987. 
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisas, TGI, TCC, 
Monografias, Dissertações e Teses; São Paulo: Pioneira, 1999. 
YIN, R. K.  Estudo de caso: Planejamento e Métodos 3a Edição; Porto Alegre: Bookman, 
2005. 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 011 

EMENTA 
Discussão a respeito do histórico da Educação e dos processos de inclusão. Construção 
social e histórica do conceito de deficiência. Políticas Públicas de Educação Especial 
(Decreto n. 5.296, de 2 de dez. de 2004; Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/SEESP, 2008; Decreto n. 6.949, de 25 de ago. 
de 2009; Marcos Políticos Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva/Secretaria de Educação Especial, 2010; Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 
2011; Lei nº 10.764, de 27 de dezembro de 2012; Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015). Os 
novos paradigmas da Inclusão. Plano Nacional de Educação/PNE instituído pela Lei. No. 
10.172 de 2001. 

OBJETIVOS 
● Analisar criticamente os processos de Educação e Inclusão.   
● Refletir posicionamento pedagógico e político acerca da inclusão das pessoas com 

deficiência na sociedade brasileira.   
● Oferecer subsídios para reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência.  
● Discutir a proposta de Educação Inclusiva, com ênfase nos aspectos históricos, 
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filosóficos, políticos e psicossociais.   
● Abordar os diversos tipos de deficiência e necessidades educativas especiais. 
● Debater sobre a importância do professor para questionar e propor formas de análise 

para a correlação existente entre pobreza, baixa escolaridade e encarceramento. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da 
bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
GLAT, R. Formação de Educadores na Perspectiva da Inclusão. Revista Souza Marques, 
v.II, n.6, p.16-23, 2000.   
GLAT, R.; FERNANDES, E. M.; PLETSCH, M. Políticas de Educação Inclusiva e seus 
desdobramentos na rede pública de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In: Alice 
Casemiro Lopes; Elizabeth Macedo. (Org.). Currículo: políticas, diferença e inclusão. 
Porto: Profeedições, p.133-153, 2008. 
GÓES, M. C. R. de. Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação: 
contribuições da abordagem histórico-cultural. In: OLIVEIRA, M. K. et al. Psicologia, 
educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, p. 95-114, 2002. 
PLETSCH, M. D.; GLAT, R. Pesquisa-ação: estratégia de formação continuada de 
professores para favorecer a inclusão escolar. Revista Espaço, n.33, p.50-60, 2010. 
VICTOR, S. L.; DRAGO, R.; CHICON, J. F. (Orgs.). A educação inclusiva de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos: avanços e desafios. Vitória: EDUFES, p.83-108, 2010. 
BRASIL. Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011. Brasília: Presidência da 
República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GLAT, R. Políticas de inclusão e diversidade: avanços e recuos. In: Najjar, Jorge; 
Vasconcelos, Maria Celi. (Org.). LDB e as políticas educacionais: perspectivas, 
possibilidades e desafios 20 anos depois. 1ed. Curitiba: Appris, p. 187-196, 2018. 
MACIEL, D. A.; BARBATO, S. (Org.). Desenvolvimento humano, educação e inclusão 
escolar. 2a. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2015.  
MONTEIRO, S. P.; FERNANDES, E. M. A Estimulação Precoce como fator essencial no 
desenvolvimento de bebês como microcefalia em consequência da síndrome congênita do 
Zika Vírus. In: Neuza Rejane Willie Lima, Cristina Maria Carvalho D. (Org.). Pontos de 
Vista Diversidade e Inclusão. 1ed. Niterói, RJ: Associação Brasileira de Diversidade e 
Inclusão (ABDIN), 2017  
SANTOS, M. P. Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade: uma tessitura omnilética. 
Campina Grande: Ed. Realize, 2015. 
SANTOS, M. P. Dialogando sobre inclusão em educação: contando casos (e descasos). 1. 
Ed. Curitiba, PR: CRV, 2013.  
VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
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6º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE ENSINO 3 - GEOGRAFIA HUMANA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 019 

EMENTA 
Aprendizagem e proposições teórico-metodológicas para a construção de conceitos de 
Geografia Humana; Fundamentos metodológicos do ensino de Geografia Humana; 
Objetivo e objeto do ensino de Geografia Humana na escola básica; Organização e 
seleção dos conteúdos; Possíveis utilizações didáticas de conceitos básicos no ensino de 
Geografia Humana; Abordagens interdisciplinares de estudos e vivências educacionais 
para o ensino da Geografia Humana; Novos focos temáticos para o ensino de uma 
Geografia Decolonial. 

OBJETIVOS 
● Articular conteúdo e método na Geografia da Escola Básica, sempre tendo como 

característica uma análise de um projeto decolonial que permita ao aluno questionar a 
estrutura disciplinar e seus métodos com saberes compartimentalizados, 
principalmente através da problematização do cotidiano dos próprios alunos. 

● Desenvolver material didático voltados ao ensino de Geografia Humana. 
● Articular as concepções da Geografia às proposições pedagógicas e destacar o papel 

da pesquisa na práxis do professor. 
● Planejar e discutir as observações e práticas do “Estágio Curricular Supervisionado 

2”. 
● Desenvolver atividades de extensão de forma vinculada ao “Estágio Supervisionado 

1”.   

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia, trabalhos de campo, 
oficinas de material didático, exibição de filmes e debates, elaboração de material 
paradidático, acervos documentais (textuais, imagens, audiovisuais, cartográficos, dentre 
outros). 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CASTROGIOVANI, A.C., CALLAI, H. e KAERCHER, N. Ensino de Geografia: Prática e 
Textualizações no Cotidiano. Porto Alegre, Mediação, 2007. 
CAVALCANTI, L.S. Temas da Geografia na Escola Básica. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
CRUZ, V. C. Geografia e Giro Decolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação 
do pensamento crítico. 1ed.Rio de Janeiro: Letra capital, 2017. 
PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (orgs.) Geografia em perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2002. 
_____________ , N. N. et al. Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 
(Coleção docência em formação). 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA. Rosângela Doin de. A propósito da questão teórico-metodológica sobre o 
ensino de Geografia. In: Terra Livre 8, São Paulo: Marco Zero. 1996 
CARLOS, A. F. A. (Org.) Novos Caminhos da Geografia; São Paulo: Contexto, 1999. 
CAVALCANTI, L.S. Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos; São Paulo: 
Papirus, 2003. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
RUA, João [et al]. Para ensinar Geografia. Rio de Janeiro: Acess, 1993. 
VESENTINI, José William. (org.). O ensino de Geografia no século XXI. Campinas: 
Papirus, 2004. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 017 

EMENTA 
A formação do mundo moderno e contemporâneo. Definição e papel da DIT e da 
globalização. Estados, nações e nacionalismos. Noções de centro e periferia. O Giro 
decolonial. Ordens Geopolíticas Mundiais e polos de poder. Hard power e soft power. 
Tendências e dilemas do BRICS.  Integração regional e livre mercado. Concepções de 
liberdade, pobreza, (des)igualdade, e desenvolvimento no mundo contemporâneo. O 
papel das organizações supranacionais na contemporaneidade. A importância e os novos 
papéis do Estado-Nação no mundo globalizado. A política externa brasileira frente aos 
contextos geopolíticos internacionais. 

OBJETIVOS 
● Relacionar os arranjos espaciais do mundo contemporâneo ao advento da 

modernidade. 
● Identificar as raízes históricas da globalização e da Divisão Internacional do 

Trabalho. 
● Refletir sobre os diferentes significados de desenvolvimento, liberdade, 

(des)igualdade e pobreza numa escala multiescalar e multidimensional. 
● Discutir o mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva decolonial. 
● Analisar a importância do Estado-Nação e de outros atores políticos no mundo 

globalizado. 
● Refletir sobre a ascensão político-diplomática e os modelos de desenvolvimento do 

BRICS. 
● Identificar e discutir tendências e dilemas do mundo contemporâneo. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia e exibição de filmes. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outros escolhidos pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ARRIGHI. G. O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016. 
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BENKO, G. Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI. São Paulo: 
HUCITEC, 1996. 
HAESBAERT, R (org.). Globalização e fragmentação do mundo contemporâneo. Niterói: 
Editora da UFF, 2013. 
HOBSBAWN. E. A Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 
KISSINGER, H. Ordem Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CASTELLS, M. Ruptura: a crise da democracia liberal. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
CRUZ, V. C.; OLIVEIRA, D. A. (orgs.). Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e 
horizontes de renovação do pensamento. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017. 
FIORI, J. l. (org.). O Poder Americano. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 
GALINARI, Tiago Nogueira. A “guinada à direita” e a nova política externa brasileira. 
Cadernos de Geografia, v.29, Número Especial 2, p.190-211, 2019. 
GALINARI, Tiago Nogueira. A União Europeia frente aos velhos e novos nacionalismos. 
Revista de Geopolítica, v.9, p.92-105, 2018. 
HAESBAERT, R; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: 
Editora Unesp, 2006. 
HOBSBAWN. E. A Era dos Impérios. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 
HOBSBAWM, E. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 
KENNEDY, P. Ascensão e queda das grandes potências. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
KISSINGER, H. Sobre a China. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
MARSHALL, T. Prisioneiros da Geografia: 10 mapas que explicam tudo o que você 
precisa saber sobre política global. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
PIKETTY, T. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 
SAID, E. Orientalismo - o oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 
2007. 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência 
universal. São Paulo: Editora Record, 2000. 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
SILVA, A. C. P. (org.). Geografia política, geopolítica e gestão do território: racionalidades 
e práticas em múltiplas escalas. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. 
VESENTINI, J. W. et al. (orgs.). BRICS - as potências emergentes: China, Rússia, Índia, 
Brasil e África do Sul. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 

 

DISCIPLINA: SOCIEDADE E NATUREZA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 018 

EMENTA 
A relação sociedade-natureza ao longo do tempo e do espaço. Diferentes formas de 
apropriação da natureza e sua transformação em espaço social. Evolução histórica da 
utilização dos recursos naturais pelos humanos e dos valores que diferentes sociedades 
dão à natureza. A crise socioambiental civilizatória e os riscos ambientais nas sociedades 
modernas, dos problemas e conflitos nacionais aos desastres naturais e catástrofes 
sociais, com ênfase no papel do professor e da Geografia escolar na redução dos 
impactos ambientais e na mudança de hábitos e culturas nas escolas. 
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OBJETIVOS 
● Refletir sobre os modelos de desenvolvimento e o paradigma da sustentabilidade; 
● Identificar impactos e consequências da ação humana em paisagens naturais, 

culturais e urbanas; 
● Discutir o potencial da Geografia e o papel do professor no enfrentamento dos 

problemas ambientais locais; 
● Desenvolver propostas de atuação da Geografia escolar voltadas para uma educação 

sobre os riscos ambientais. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, intercaladas por debates e seminários acerca das leituras e discussões 
de capítulos de livros e artigos científicos, com eventual uso de filmes. Trabalho de 
campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 
2011. 
DEAN, W. A ferro e fogo: a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
VEYRET, Y. (org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São 
Paulo, ed. Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ABREU, M. A. A cidade e os temporais: uma relação antiga. In: Tormentas Cariocas – 
Seminário de Prevenção e Controle dos Efeitos dos Temporais no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, COPPE/UFRJ, p. 15-20, 1997. 
AMADOR, E. S. Baía de Guanabara e ecossistemas periféricos: homem e natureza. Rio 
de Janeiro: E. S. Amador, 1997. 539p. 
BRANDÃO, A. M. P. M. As chuvas e a ação humana: uma infeliz coincidência. In: 
Tormentas Cariocas – Seminário de Prevenção e Controle dos Efeitos dos Temporais no 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, p. 21-38, 1997. 
GOERL, R. F. & KOBIYAMA, M. Redução dos desastres naturais: desafio dos geógrafos. 
Ambiência Guarapuava (PR), vol. 9, n. 1, p. 145-172, 2013. 
LAMEGO, A. R. O homem e a Guanabara. IBGE, Conselho Nacional de Geografia. Rio de 
Janeiro, 1964. 
OLIVEIRA, R. R. & MONTEZUMA, R. C. M. História ambiental e ecologia da paisagem. 
Mercator, Fortaleza, v. 9, n. 19, 2010. 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA EM PESQUISA EM GEOGRAFIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 015 
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EMENTA 
A natureza da pesquisa em Geografia e suas bases metodológicas; o papel do trabalho de 
campo na pesquisa geográfica; a longa constituição do olhar geográfico; os quadros 
geográficos e a descrição em Geografia; a imagem enquanto instrumento de pesquisa; as 
representações (geo)gráficas; as principais abordagens metodológicas da Geografia 
contemporânea; a importância dos conceitos como ferramentas para a pesquisa 
geográfica; a construção do objeto científico em Geografia: definição dos objetivos, 
temporalidade e escalas de análise; elaboração de projeto de pesquisa em Geografia. 

OBJETIVOS 
● Discutir a natureza da pesquisa geográfica e as suas bases metodológicas; 
● Compreender a tradição do trabalho de campo na Geografia;  
● Evidenciar a importância do olhar geográfico na constituição da observação do 

geógrafo; 
● Explorar o papel da imagem na pesquisa em Geografia; 
● Reconhecer as representações (geo)gráficas como ferramenta tradicional do 

geógrafo; 
● Apresentar as principais abordagens metodológicas contemporâneas na 

Geografia;  
● Examinar a importância dos conceitos como ferramentas para pesquisa geográfica; 
● Elaborar projeto de pesquisa em Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia e trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CORRÊA, Roberto Lobato. Análise crítica dos textos geográficos: breves notas. 
GeoUERJ, Rio de Janeiro, n.14, p.7-18, jul./dez. 2003. 
CORRÊA, Roberto Lobato. Representações (Geo)gráficas: notas e exemplos. Revista 
Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 62, n. 1, p. 03-12, jan./jun. 2017. Disponível em 
https://rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/issue/view/10 >. Acesso em 30 set. 2019.  
DRIVER, Felix. Sobre a Geografia como uma disciplina visual.  spaço e  ultura, Rio de 
Janeiro, n. 33, p. 207-212, jan./jun. 2013. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/8474>. Acesso em 30 set. 2019. 
GOMES, Paulo César da Costa. A longa constituição do olhar geográfico. Revista 
GeoUECE, Fortaleza,  v. 1, n. 1, p. 1-7, dez. 2012. Disponível em: 
<http://seer.uece.br/geouece6>. Acesso em 30 set. 2019. 
NOVAES, André Reyes. Uma Geografia visual  Contribuições para o uso das imagens na 
difusão do conhecimento geográfico.  spaço e  ultura, Rio de Janeiro, n. 30, p. 6-22, 
jul./dez. de 2011. Disponível em: 
<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/>. Acesso em 30 set. 2019. 
ZUSMAN, Perla. La tradición del trabajo de campo en Geografía. Geograficando, v. 7, n. 
7, p. 15-32, 2011. Disponível em: 
<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5089/pr.5089.pdf>. Acesso em: 30 
set. 2019. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALENTEJANO, Paulo Roberto Raposo; ROCHA-LEÃO, Otávio Miguez de. O trabalho de 
campo: uma ferramenta essencial para os geógrafos ou um instrumento banalizado? 
Boletim Paulista de Geografia, São Paulo,  n. 84, p. 51-67, 2004. Disponível em: 

https://rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/issue/view/10
https://rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/issue/view/10
https://rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/issue/view/10
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/8474
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/8474
http://seer.uece.br/geouece6
http://seer.uece.br/geouece6
http://seer.uece.br/geouece6
http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5089/pr.5089.pdf
http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/727
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<http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/727>. Acesso 
em: 30 set. 2019.  
BERDOULA , Vicent; GOMES, Paulo Cesar da Costa. Imagens na Geografia: importância 
da dimensão visual no pensamento geográfico.  uadernos de  eograf a: Revista 
Colombiana de Geografía, v. 27, n. 2, p. 356-371, jul./dic. 2018. Disponível em: 
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/65165>. Acesso em: 30 set. 2019. 
GOMES, Paulo César da Costa. Quadros geográficos: uma forma de ver, uma forma de 
pensar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017. 
KAYSER, Bernard. O geógrafo e a pesquisa de campo. Boletim Paulista de Geografia, 
São Paulo, n. 84, 51-67, 2004. Disponível em: 
<https://agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/730>. Acesso em : 
30 set. 2019. 
LACOSTE, Yves. A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político para os 
pesquisadores, estudantes e cidadãos. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, n. 84, 
77-92, 2004. Disponível em: <https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-
paulista/article/view/729>. Acesso em 30 set. 2019. 
SILVA, Joseli Maria. Geografias feministas, sexualidades e corporalidades: desafios às 
práticas investigativas da ciência geográfica.  spaço e  ultura, Rio de Janeiro, n. 27, p. 
39-55, jan./jun. 2010. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/3542/2464>. Acesso em: 30 
ago. 2019. 
SILVA, Marcelo Werner da. A Geografia e o estudo do passado. Terra Brasilis, n.1, 2012. 
Disponível em: <http:// journals.openedition.org/terrabrasilis/246>. Acesso em: 30 set. 
2019. 

  

DISCIPLINA: LIBRAS 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
  TEÓRICA: 60 horas 
  PRÁTICA: - 

CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 010 

EMENTA 
História, língua, sujeito surdo, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e teóricos 
da Libras. Educação de surdos na formação de professores, realidade escolar e 
alteridade. Aspectos fonoaudiológicos da surdez. Estratégias de ensino numa 
perspectiva bilíngue. Legislação. Salas de Atendimento Educacional Especializado. 
Papel do profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais. Conceito da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS: etimologia, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e 
pragmática. Prática em Libras: vocabulário geral e específico para comunicação com 
surdos no espaço escolar. 

OBJETIVOS 
● Desconstruir mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e a 

comunidade surda; 
● Reconhecer a Língua de Sinais como língua materna (L1) para os surdos e a 

Língua Portuguesa Escrita como segunda língua (L2). 
● Identificar as implicações associadas (ou não) à surdez e estratégias de adaptação 

no âmbito do ensino-aprendizagem; 
● Fornecer conhecimento teórico e prático sobre a comunidade surda e sua língua; 

http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/727
http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/727
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/65165
https://agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/730
https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/729
https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/729
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/3542/2464
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/3542/2464
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● Possibilitar metodologias numa perspectiva bilíngue em espaços formais e não-
formais de ensino. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, com leitura e discussão dos textos da bibliografia. Contextualização da 
teoria e da práxis através de vivências e troca de saberes e fazeres. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Prática em sala de aula (concomitante às aulas), seminário, trabalhos, Seminários, 
Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 2005. p. 28. 
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Poder Legislativo, Brasília, DF, 25 abr. 2002. p. 23. 
BARBOZA, H.H. e MELLO, A.C.P.T. O surdo, este desconhecido. Rio de Janeiro. Folha 
Carioca, 1997. 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 
COSTA, Antônio Carlos; STUMPF, Marianne Rossi; FREITAS, Juliano Baldez; DIMURO, 
Graçaliz Pereira. Um convite ao processamento da língua de sinais. 
GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GOES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Ed. Autores Associados, 
1996 
KOJIMA, C. K. SEGALA, S. R. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais - a imagem do 
pensamento. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Escala, 2008. 
LOPES, M. C. Surdez e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
SÁ, N. R. L. de. Educação de surdos: a caminho do bilinguismo. Niterói: Eduff, 1999. 
SKLIAR, C. (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 
THOMAZ, A. S. LOPES, M. C. (orgs.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, 
identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 

 

 

7º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA 1 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 023 
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EMENTA 
Contextualização do ensino de Geografia no Brasil. A formação de professores de 
Geografia no Brasil. Possibilidades e limites do livro didático no ensino de Geografia. 
Recursos didáticos no ensino de Geografia. Fundamentos teórico-metodológicos para o 
ensino de Geografia. 

OBJETIVOS 
● Debater sobre a formação de professores de Geografia. 
● Avaliar e discutir o uso de livros didáticos e de outros recursos didáticos no ensino 

de Geografia.. 
● Analisar currículos de Geografia. 
● Refletir sobre diferentes estratégias de ensino-aprendizagem em Geografia. 
● Planejar e discutir as observações e práticas do “Estágio Curricular Supervisionado 

3”. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas. Discussões de textos previamente selecionados. Oficinas para 
produção de materiais didáticos. Debates e análises sobre as experiências do “Estágio 
Curricular Supervisionado 3”. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Seminários, diários de campo, relatórios, provas escritas e/ou outras escolhidas pelo 
professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002. 
KAERCHER, Nestor André. Desafios e utopias no ensino de Geografia. 3ª ed. Santa Cruz 
do Sul: Edunisc, 2001. 
PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Nuria Hanglei. Para 
ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 
SENE, José Eustáquio de. O livro didático como produto da Geografia escolar: obra 
menor? Revista Brasileira de Educação em Geografia. Campinas, v.4, n.7, p.27-43, 2014. 
VILELA, Carolina Lima. Livros didáticos e o discurso do conhecimento escolar em 
Geografia: a abordagem regional como regularidade. Revista Brasileira de Educação em 
Geografia. Campinas, v.4, n.8, p.55-70, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Rosângela D. (Org.) Alunos de ontem, educadores de amanhã... informes auto-
reflexivos de alunos de Prática de Ensino em Geografia. Rio Claro: UNESP, 2003. 
CARLOS, A. F. A. (Org.) A Geografia na Sala de Aula. São Paulo: Contexto,1999. 
CASTROGIOVANNI, A.C. et al. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. Porto 
Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre, 1999. 
PONTUSCHKA, Nídia N. e UMBELINO DE OLIVEIRA, Ariovaldo. (orgs.) Geografia em 
perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002. 
STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries 
iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 
VESENTINI, José William (Org.) O Ensino de Geografia no século XXI. Campinas: 
Papirus, 2004. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA ÁFRICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
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   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 020 

EMENTA 
Caracterização do continente africano. Representações espaciais do continente africano. 
Formação étnica e cultural na África Pré-Colonial. Dilemas atuais e potencialidades dos 
territórios. O campo político e cultural. Diversidade regional do continente africano. 
Relações Brasil/África na contemporaneidade. A Geografia da África no Brasil. Culturas 
Afro-brasileiras e ensino. 

OBJETIVOS 
● Caracterizar, em linhas gerais, os arranjos espaciais de alguns povos africanos, 

sobretudo no período pré-colonial; 
● Identificar e comparar Imagens e visões dominantes sobre a África; 
● Apresentar a heterogeneidade do continente africano; 
● Identificar os papéis da África no mundo contemporâneo; 
● Conhecer as principais potencialidades do substrato físico e social do continente 

africano através da análise de mapas demográficos, históricos e físicos; 
● Caracterizar o campo das relações políticas e culturais e suas respectivas influências 

nos arranjos espaciais; 
● Explicar as causas e as consequências dos principais fluxos migratórios intra e inter-

regionais; 
● Caracterizar, em linhas gerais, os povos africanos que foram escravizados no Brasil 

colonial e imperial; 
● Compreender a importância da África e dos africanos para a formação do “mundo 

atlântico”, com destaque para a sociedade brasileira. 
● Apresentar e debater estratégias, no ensino da Geografia, sobre culturas afro-

brasileiras. 

METODOLOGIA 
Leitura de textos e elaboração de fichamentos, aulas expositivas, participação nas 
discussões em sala de aula, apresentação em grupo, seminário sobre temáticas 
contemporâneas a serem selecionadas.  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
GONÇALVES, J. (Org.). África no mundo contemporâneo: estruturas e relações. Rio de 
Janeiro: Editora Garamond, 2014. 
HUGON, P. Geopolítica da África. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 
LOPES, E. N. História, cinema e representações: A África a partir de filmes 
hollywoodianos. Curitiba: Editora Prismas, 2017.Não foi encontrado para vender 
M´BOKOLO, E. África Negra: história e civilizações. Salvador: EDUFBA; São Paulo, Casa 
das Áfricas, 2011. 
SANTOS, R. E. Diversidade, espaço e relações étnico-sociais: o negro na Geografia do 
Brasil. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, D. A.; MORAIS, M. A. Novos temas para a Geografia escolar. Rio de Janeiro: 
Editora Consequência, 2014. 
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CRUZ, V. C.; OLIVEIRA, D. A. (orgs.). Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e 
horizontes de renovação do pensamento. Rio de Janeiro: LetraCapital, 2017. 
HAESBAERT, R. Globalização e fragmentação do mundo contemporâneo. Niterói: Editora 
da UFF, 2013. 
JORGE, K. África do Sul: Apartheid e resistência. São Paulo: Editora Cortêz, 1991. 
KISSINGER, H. Ordem Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. 
MARSHALL, T. Prisioneiros da Geografia: 10 mapas que explicam tudo o que você 
precisa saber sobre política global. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
PARADA, M. Formação do mundo contemporâneo: o século estilhaçado. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1991. 

 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 2 - POLÍTICAS PÚBLICAS 
E GESTÃO DEMOCRÁTICA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGOS: NC 012 

EMENTA 
Análise e discussão das políticas públicas sociais da área da Educação nos âmbitos dos 
três entes federados (município, estado, União), com destaque àquelas referentes à 
Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e à Educação de Jovens e 
Adultos. Articulação da Educação com os projetos sociais presentes nas diversas 
conjunturas brasileiras. Educação e educação escolar como dispositivos e emergência do 
Estado moderno. As políticas de educação no contexto das políticas públicas. A gestão 
democrática da Educação e das instituições escolares no Brasil: concepções e práticas. 
Legislações que tratam de políticas públicas para a educação (Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; Lei nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014; Base Nacional Comum Curricular; Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017). 

OBJETIVOS 
● Refletir criticamente a respeito das relações entre as Políticas Públicas Educacionais 

e a Educação no contexto de reajustes econômico-sociais contemporâneos. 
● Compreender a Educação como política pública da área social inserida nas 

ordenações e intervenções do Estado brasileiro. 
● Discutir práticas de gestão escolar que reflitam princípios democráticos, éticos, 

participativos. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras e pesquisas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Seminários, provas, fichamentos, resenhas, artigos. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AMARAL, D. P. (ORG) Gestão escolar pública: desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: 
Fundação Vale, UNESCO, 2015. 
ARRETCHE, M. T. S. Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado 
federativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.14, n.40, p.111-141, 1999. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243009POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243009POR.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n40/1712
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CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo, Cortez, 
1992. 
HOFLING, E. M. Estado e políticas (públicas) sociais. Caderno CEDES (online). v.21, 
n.55, p.30-41, 2001. 
RUA, M. G.. Análise de Política Públicas: Conceitos Básicos. In: Maria das Graças Rua; 
Maria Carvalho. (Org.). O Estudo da Política: Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15, 
1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARRETCHE, M. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas de coordenação e 
autonomia. São Paulo em Perspectiva, v.18, n.2, p.17-26, 2004. 
BRASIL. Parecer CEB 20/2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 11 de 
nov. 2009. 
BRASIL. Parecer CEB 07/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 
7 abr. 2010. 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola produtiva. São Paulo: Cortez,1985. 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995. 
GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
PATTO, Maria Helena de Souza. A questão política do fracasso escolar. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1990.  
SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1997. 
MACEDO, Elizateth. Base Nacional Comum para Currículos: direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento para quem? Revista Educação e Sociedade, Campinas, v.36, nº.133, p. 
891-908, out.-dez., 2015. 

 

 

8º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA 2 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 027 

EMENTA 
Estratégias e fundamentos para elaboração do Plano de Aula. Intervenções e projetos 
pedagógicos no ensino de Geografia. O ensino de Geografia nos diferentes segmentos e 
modalidades da Educação Básica: educação de jovens e adultos; educação do campo; 
educação escolar indígena; educação escolar quilombola; educação para adolescentes e 
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Possibilidades e limites no uso das 
Tecnologias da Informação no ensino e da Educação a Distância. 

http://lattes.cnpq.br/6002784016408127
http://lattes.cnpq.br/6002784016408127
http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a03v18n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a03v18n2.pdf
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OBJETIVOS 
● Avaliar e aperfeiçoar as atividades de pesquisa e planejamento (seleção de 

conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação). 
● Discutir a inserção da Geografia nos currículos de diferentes segmentos e 

modalidades de Ensino Básico. 
● Discutir o papel da Tecnologia da informação, especialmente a Educação a 

Distância, no ensino de Geografia. 
● Planejar e discutir as observações e práticas do “Estágio Curricular Supervisionado 

4”. 
● Preparar aulas de Geografia de acordo com os diferentes contextos escolares. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas. Discussões de textos previamente selecionados. Oficinas para 
elaboração de planos de aula. Debates e análises sobre as experiências acumuladas ao 
longo do estágio e sobre a atividade de regência obrigatória no “Estágio Curricular 
Supervisionado 4”. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Relatório final do Estágio Curricular Supervisionado, regência e outras escolhidas pelo 
professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ALMEIDA, Rosângela D. (Org.) Alunos de ontem, educadores de amanhã... informes auto-
reflexivos de alunos de Prática de Ensino em Geografia. Rio Claro: UNESP, 2003. 
CASTROGIOVANNI, A.C. et al. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. Porto 
Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre, 1999. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002. 
PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Nuria Hanglei. Para 
ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 
SARTORI, A. S. Educação a distância: novas práticas pedagógicas e as tecnologias da 
informação e da comunicação. Linhas (UDESC), Florianópolis, v.3, n.2, p.123-130, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARLOS, A. F. A. (Org.) A Geografia na Sala de Aula. São Paulo: Contexto,1999. 
KAERCHER, Nestor André. Desafios e utopias no ensino de Geografia. 3ª ed. Santa Cruz 
do Sul: Edunisc, 2001. 
PONTUSCHKA, Nídia N. e UMBELINO DE OLIVEIRA, Ariovaldo. (orgs.) Geografia em 
perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002. 
STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries 
iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 
VESENTINI, José William (Org.) O Ensino de Geografia no século XXI. Campinas, SP: 
Papirus, 2004. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 021 

EMENTA 

http://lattes.cnpq.br/8452487953594582
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Formação socioespacial da América Latina. Urbanização, crescimento urbano e migração. 
Processo de industrialização. Integração regional. Subdesenvolvimento e dependência 
externa. Geopolítica da América Latina. Movimentos antissistêmicos e antigeopolítica. 
Problemas atuais na América Latina. 

OBJETIVOS 
● Apresentar os processos de formação socioespacial latino-americana; 
● Compreender os processos de industrialização e urbanização na América Latina; 
● Discutir as iniciativas de integração regional na América Latina e seus impactos na 

organização do espaço; 
● Analisar a questão geopolítica da América Latina e a sua relação com a política 

externa das potências mundiais, bem como movimentos antissistêmicos e a 
antigeopolítica na luta por justiça territorial; 

● Debater problemas atuais latino-americanos (fronteiras, fluxos de refugiados, 
migrações econômicas, questão agrária, questão política). 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; atividades dirigidas desenvolvidas em sala de aula a partir textos 
obrigatórios e complementares; seminários temáticos a partir de temas selecionados que 
apresentam problemas atuais enfrentados pelos países latino-americanos; documentários 
e/ou filmes atinentes à disciplina. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
FALETTO, Enzo; CARDOSO, Fernando Henrique. Dependência e desenvolvimento na 
América Latina ( 7 ed.). Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
LIMA, Ivaldo; PINA, Rodrigo. Fissuras da territorialização militar em rede estadunidense 
na américa latina: o que pode a antigeopolítica? In: XIV colóquio Ibérico de Geografia, 
2014, Guimarães. 
SANTOS, M. Ensaios sobre a urbanização latino-americana. São Paulo: Edusp, 2010. 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; QUENTAL, Pedro. América Latina e a colonialidade 
do Poder. In: HAESBAERT, Rogério (Org.). Globalização e fragmentação no mundo 
contemporâneo. Niterói: Editora da UFF, 2013. 
RIBEIRO, Darcy. América Latina: a pátria grande. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 
1986. 
VILABOY, S. G. Breve história de América Latina. La Habana: Editorial de ciencias 
sociales, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARROYO, M.; GERAIGES LEMOS, A; SILVEIRA, M.L. América Latina: cidade, campo e 
turismo. São Paulo, USP, 2006. 
BETHELL, L. (Org.). História da América Latina, volume IV. De 1870 a 1930. São Paulo: 
Edusp, 2009. 
DAYREL, Eliane; IOKOI, Zilda Gricoli. América Latina contemporânea, desafios e 
perspectivas. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1996. 
FAJNZYLBER, F. La industrialización trunca de América Latina. De la caja negra al 
casillero vacío. Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano, 1985. 
FURTADO, C. Formação econômica da América Latina. Rio de Janeiro, 1970. 
GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. (37 ed.) São Paulo: Paz e Terra, 
1996. 
IANNI, Otávio. O labirinto latino-americano. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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SANTOS, Theotonio. América Latina no limiar do século XXI. Fortaleza: EDUFF, 2000. 
RUIZ, J. B. et al. Integración latinoamericana y caribeña. Política y economía. Madrid: 
Fondo de Cultura Económica, 2012. 
ZIBECHI, Raúl. Brasil potência: entre a integração regional e um novo imperialismo. 
Rio de Janeiro: Consequência, 2012. 
Política e identidade cultural na América Latina, autor: José Luis Bendicho Beired e Carlos 
Alberto Sampaio Barbosa. 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 013 

EMENTA 
Direitos Humanos, Cidadania e Democracia; Educação em Direitos Humanos; O conceito 
de Direitos Humanos; Os Direitos Humanos como princípio e direitos fundamentais; A 
História dos Direitos Humanos e o campo educacional; Documentos nacionais e 
internacionais sobre Educação e Direitos Humanos (Lei nº10639 de 9 de janeiro de 2003, 
Lei nº8069/1990, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos - 
UNESCO); Preconceito, discriminação, exclusão e prática educativa; políticas curriculares 
e educação em Direitos Humanos. 

OBJETIVOS 
● Refletir criticamente a respeito das questões que perpassam os direitos humanos, 

considerados como problemática central das sociedades contemporâneas, através de 
uma perspectiva macro e microssocial e eixo estruturante da vida individual, 
comunitária e coletiva; 

● Compreender a Educação como Direito Humano inalienável; 
● Repensar as relações de poder estabelecidas histórica e socialmente na América 

Latino, principalmente; 
● Produzir um percurso histórico da Educação em Direitos Humanos a partir dos 

documentos internacionais e nacionais, buscando as possíveis reverberações e 
impactos. 

METODOLOGIA 
Leitura de textos e elaboração de fichamentos, aulas expositivas, participação nas 
discussões em sala de aula, apresentação em grupo, seminário sobre temáticas 
contemporâneas a serem selecionadas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos 
Humanos. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 715-726, jul.-set. 2012 Disponível em: 
https://www.cedes.unicamp.br/ 
LANDER, Edgardo (Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais 
Perspectivas latino-americanas. ColecciÛnSurSur, CLACSO, Ciudad Autónoma de 

https://www.cedes.unicamp.br/
https://www.cedes.unicamp.br/
https://www.cedes.unicamp.br/
https://www.cedes.unicamp.br/
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Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_d
o_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf 
MBAYA, Etienne-Richard. Gênese, evolução e universalidade dos direitos humanos frente 
a diversidades e culturas. Revista Estudos Avançados. Vol.11 no.30. São Paulo. Maio-
Agosto. 1997. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40141997000200003 
RODINO, Ana Maria; TOSI, Giuseppe ; FERNÁNDEZ, Mônica .Beatriz; ZENAIDE, Maria 
de Nazaré (Orgs). Cultura e Educação em Direitos Humanos na América Latina. João 
Pessoa. Editora do CCTA. 2016. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-
content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-
16.pdf 
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.). Epistemologias do Sul. 
Coimbra: Edições Almedina, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes 
para se justificar o direito de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 21-
27; Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013. 
CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos: 
temas, questões e propostas; Rio de Janeiro: DP&Alli, 2008. 
CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et alli. Educação em 
direitos humanos e formação de professores/as; São Paulo: Cortez, 2013. 
CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antônio. Vários escritos. Rio de 
Janeiro. Ouro sobre Azul. 2011. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido”. 17ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 
1987. 
GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. 
Currículo sem fronteiras, vol.12, n.1, pp. 98-109, jan/abr 2012. Disponível em 
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf. Acesso em 13/04/2014. 
WOOD, Ellen Meiksins. Capitalismo e emancipação humana: raça, gênero e democracia. 
In: WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo 
histórico. São Paulo. Boitempo. 2011. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CULTURAL 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 022 

EMENTA 
Trajetória da produção científica reconhecida como Geografia Cultural. Conceitos e temas 
mais importantes da relação entre espaço e cultura para a Geografia brasileira. O saber 
produzido na academia e as práticas de ensino. Caminhos e descaminhos para a 
Geografia Cultural brasileira. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40141997000200003
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40141997000200003
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
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OBJETIVOS 
● Resgatar a trajetória da produção científica reconhecida como Geografia Cultural e de 

suas temáticas ao longo do século XX; 
● Entender o processo de renovação da Geografia Cultural e sua importância no 

entendimento do espaço; 
● Explorar conceitos e temas mais relevantes da relação entre espaço e cultura para a 

Geografia brasileira; 
● Identificar a aplicabilidade dos temas e conceitos da Geografia Cultural na Geografia 

escolar. 

METODOLOGIA 
Leitura de textos e elaboração de fichamentos, aulas expositivas, participação nas 
discussões em sala de aula, apresentação em grupo, seminário sobre temáticas 
contemporâneas a serem selecionadas.  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
CASTRO, Iná Elias. Um modelo geográfico para pensar o espaço e a política na 
Geografia Cultural. In: MACIEL, Caio Augusto Amorim, GONÇALVES, Claudio Ubiratan, 
PEREIRA, Monica Cox de Britto. Abordagens geográficas do urbano e do agrário. Recife: 
Ed. UFPE, 2012. 
CLAVAL, Paul. A Geografia cultural. Florianópolis: EDUFSC, 3ª ed. 2007. 
CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Z. (orgs.). Introdução à Geografia cultural. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
CORRÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny. Geografia cultural: uma antologia. Vol. 1. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. 
CORRÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny. Geografia cultural: uma antologia. Vol. 2. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARNEY, George O. Música e lugar. In: Corrêa, Roberto Lobato, Rosendahl, Zeny. 
Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007. 
KOZEL, Salete. Representação e ensino: Aguçando o olhar geográfico para os aspectos 
didático-pedagógicos. In: Serpa, Angelo (org.). Espaços Culturais: vivências, imaginações 
e representações. EdUFBA, 2008, p.71-90. 
MCDOWELL, Linda. A transformação da Geografia cultural. In: Gregory Derek; Martin, 
Ron; Smith, Graham  (orgs.). Geografia humana: sociedade, espaço e ciência social. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1996. 
ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.). Matrizes da Geografia Cultural. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DO RIO DE JANEIRO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 024  
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EMENTA: 
Formação do território fluminense. Singularidades do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de 
Janeiro como capital. Organização interna da cidade do Rio de Janeiro. Os espaços 
produtivos do estado do Rio de Janeiro no passado e no presente. A relação entre 
preconceito racial e segregação socioespacial na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do 
Rio de Janeiro no contexto atual. Questões ambientais no Rio de Janeiro.  

 OBJETIVOS 
● Compreender o processo de formação do território fluminense; 
● Discutir sobre a produção do espaço urbano carioca; 
● Debater sobre as diferentes formas de produção no espaço fluminense no passado 

e no presente; 
● Refletir sobre as questões ambientais no Rio de Janeiro; 
● Analisar as transformações atuais na metrópole fluminense; 
● Relacionar preconceito racial com segregação socioespacial na cidade do Rio de 

Janeiro 
● Construir abordagens para a Geografia do Rio de Janeiro no Ensino Básico. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, debates, seminários, pesquisas, trabalhos de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Seminários, provas, fichamentos, resenhas, artigos, assegurando a autonomia docente. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ABREU, M. A. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Iplan-Rio/Jorge Zahar, 
1987. 
ABREU, M. A. Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Carioca, 1992. 
CAMPOS, Andrelino. Do quilombo à favela: a produção do “espaço criminalizado” no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Betrand, 2005. 
LESSA, Carlos. O Rio de todos os Brasis: uma reflexão em busca de autoestima. Rio de 
Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2000. 
MARAFON, G. & RIBEIRO, M. A. (Org.). Revisitando o Território Fluminense. Rio de 
Janeiro: NEGEF, 2003. 
RIO DE JANEIRO. Atlas escolar da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto 
Pereira Passos / Secretaria Municipal de Educação, 2018. Disponível 
em:<http://portalgeo.rio.rj.gov.br/RioAtlas/PDF/ATLAS_ESCOLAR_2018_COMPLETO.pdf
>. Acesso em: 30 set. 2019. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AMADOR, E. S. Baía de Guanabara e ecossistemas periféricos: homem e natureza. Rio 
de Janeiro: Edição do autor, 1997. 
DAVIDOVICH, Fani Raquel. Estado do Rio de Janeiro: singularidades de um contexto 
territorial. Território, Rio de Janeiro, n. 9, p.9-24, jul./dez. 2000. 
EVANGELISTA, Helio de Araújo. A fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro 
segundo uma perspectiva geográfica. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de 
Janeiro, 1998. 
FERNANDES, Nelson da Nóbrega. O rapto ideológico da categoria subúrbio: Rio de 
Janeiro 1858 / 1945. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. 
OLIVEIRA, Floriano J. Godinho de. Reestruturação produtiva, território e poder no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
MARAFON, G. & RIBEIRO, M. K. Estudos de Geografia Fluminense. Rio de Janeiro: 
Editora Infobook, 2002. 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/RioAtlas/PDF/ATLAS_ESCOLAR_2018_COMPLETO.pdf
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/RioAtlas/PDF/ATLAS_ESCOLAR_2018_COMPLETO.pdf
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ZALUAR, A. & ALVITO, M. (Org.). Um século de favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
1998. 372p. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 030 

EMENTA 
Fundamentos de Geografia da Educação e de Educação Geográfica. Da Sociologia e 
Historiografia da Educação às pesquisas urbanas: a virada espacial nos estudos 
educacionais. A geograficidade dos processos educativos. A espacialidade da escola. 
Análise geográfica das políticas educacionais. Relação entre cidade e Educação. 
Educação não-formal e Geografia. 

OBJETIVOS 
● Diferenciar “Geografia da Educação” de Educação geográfica. 
● Discutir as principais abordagens da Geografia da Educação. 
● Refletir sobre os desdobramentos da virada espacial nos estudos educacionais; 
● Debater a geograficidade dos processos educativos e a espacialidade da escola. 
● Apresentar o debate geográfico sobre as diferentes políticas educacionais. 
● Examinar as diferenciações entre a educação formal e não-formal e as relações entre 

a cidade e a Educação sob o prisma geográfico. 
● Propor abordagens pedagógicas a partir das considerações sobre a espacialidade da 

escola e dos alunos. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas; trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
GIROTTO, E. A dimensão espacial da escola pública: leituras sobre a reorganização da 
rede estadual de São Paulo. Educação e Sociedade, Campinas/SP, v. 37, n. 137, p. 1121-
1141, out./dez., 2016. 
GOMES, Marcus Vinicius; Para além dos muros da escola: a relação cidade-educação em 
debate. Giramundo: Revista de Geografia do Colégio Pedro II. Rio de Janeiro, v.1, n.2, 
p.67-80. Jul/Dez de 2014. Disponível em: 
http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/59. 
MARQUES, Roberto. Por uma perspectiva espacial da escola.  evista  rasileira de 
 du ação  eogr fi a, Campinas, v. 3, n. 5, p.05-20, jan./jun., 2013. Disponível em: 
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/129/88 
ROSA, Isaac Gabriel Gayer Fialho da. A formação continuada de professores de 
Geografia e o uso de geote nologias: o  aso do projeto “ s olas  do  manhã” da   ede 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro/RJ. Tese de Doutorado – Departamento de 
Geografia da UFRJ, 2014. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/16/teses/820345.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/59
http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/59
http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/59
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/129/88
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/129/88
http://objdig.ufrj.br/16/teses/820345.pdf
http://objdig.ufrj.br/16/teses/820345.pdf
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BROOK, Colin. Geography of Education – Scale, Space and Location in the study of 
education. Bloomsbury Academic, 2016. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano 1: artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. 
GARRIDO, Marcelo. (Org.). La espesura del lugar: reflexiones sobre el espacio en el 
mundo educativo. 1 ed. Santiago: Ediciones Universidad. Academia de Humanismo 
Cristiano, 2009. 
LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991. 
MASSEY, Doreen; KEYNES, Milton. Filosofia e política da espacialidade: algumas 
considerações. In: Revista Geographia– Ano 6 Nº 12 – 1999. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo; 
Hucitec, 1996. 
SERRA, Enio; REGUERA, Emílio. O uso do geoprocessamento no levantamento de 
indicadores educacionais orientados para as políticas públicas de Educação de Jovens e 
Adultos no estado do Rio de Janeiro. In: Congreso de la asociación latinoamericana de 
población / 7º Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Foz do Iguaçu. Anais. Foz do 
Iguaçu: ALAP/ABEP, 2016. Disponível em: 
http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/files/paper/213-328.pdf 

 

DISCIPLINA: PRÁTICAS ESPACIAIS INSURGENTES – A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
PELOS SUJEITOS SUBALTERNIZADOS 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 031 

EMENTA 
Geografias insurgentes. Geografias marginais ou Outras Geografias. A produção do 
espaço por sujeitos subalternizados. Contraespaço e direito à cidade. O ensino de 
Geografia e o cotidiano. Produção didática. 

OBJETIVOS 
● Problematizar as práticas socioespaciais a partir de conceitos fundamentais da 

ciência geográfica. 
● Apresentar experiências didáticas de práticas espaciais insurgentes e não-

hegemônicas. 
● Desenvolver itinerários didáticos a partir de experiências espaciais insurgentes na 

cidade e/ou cotidiano escolar. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas. Debates de textos. Atividades dirigidas em sala de aula. Produção de 
propostas didática pelos discentes. Documentários e/ou filmes atinentes à disciplina. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ARROYO, M. G. O aprendizado do direito à cidade: a construção da cultura política. 
Educação em Revista.  Belo Horizonte, n. 26, p. 23-38, dez. 1997. 

http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/files/paper/213-328.pdf
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BAGGIO, Ulysses da Cunha. O Desejo ao Rés do Chão: Apontamentos para uma 
Educação Espacializada. Revista do Departamento de Geografia – USP, vol. 21, p. 91-
112, 2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47232. 
CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos. (org.). Ensino de Geografia. Práticas e 
textualizações no cotidiano. 2ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2000. 
LIMA, Ivaldo. Outras Geografias: notas para um debate epistemológico. In: III Encontro de 
Geografia – VI Semana de Ciências Humanas, Campos dos Goytacazes – RJ, p.1-8, 
2010. 
MODESTO, Nilo Sérgio d’Avila. A “ausência assistida” do poder público na compreensão 
dos sentidos das ações dos sujeitos sociais na produção do espaço. In: SILVA, Cátia 
Antônia da; CAMPOS, Andrelino; MODESTO, Nilo Sérgio d’Avila. Por uma Geografia das 
existências: movimentos, ação social e produção do espaço. Rio de Janeiro: 
Consequência, p. 67-113, 2014.  
SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAVALCANTI, Lana de Souza. O ensino de Geografia na escola. Campinas (SP): Papirus, 
2012. 
CAVALCANTI, Lana de Souza.  Aprender sobre a cidade: a Geografia urbana brasileira e 
a formação de jovens escolares. In: XIII Encuentro de Geógrafos de América Latina, 
Universidad de Costa Rica – Universidad Nacional, Costa Rica,  p. 1-18, 2011. 
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço metropolitano e sua dinâmica. In: CORRÊA, Roberto 
Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
FERREIRA, Leonardo de Castro. Territórios do funk carioca. Do circuito marginalizado ao 
espetacularizado. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2014. 
______. Movimento funk e política: uma busca pelo direito à cidade. In: XIV Encontro 
Nacional da ANPUR, Rio de Janeiro, 2011. P. 1-19. 
LIMA, Silvana Lúcia da Silva. O ensino de Geografia e cotidiano. In: Entrelaçando – 
Revista eletrônica de culturas e educação, n° 2, p. 1-16, ano 2, set. 2011. 
MARTÍNEZ, Eusebio Nájera. Esbozos para uma pedagogia urbana pertinente a los 
desarrollos educativos em las ciudades. In: Revista Polis – Revista de La Universidad 
Bolívariana. Viña Del Mar, Chile, vol. 7, n° 20, p. 73-86, 2008. 
NETA, Olivia Morais de Medeiros. É possível uma pedagogia da cidade? Revista 
HISTEDBR On-line, Campinas, n. 40, p. 212-221, dez. 2010. 
SOU A, M. “Território” da divergência (e da confusão): em torno das imprecisas fronteiras 
de um conceito fundamental. In: SAQUET, M. & SPOSITO, E. (orgs.). Territórios e 
territorialidades. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
TARTAGLIA, Leandro. Geograffitis: uma leitura geográfica dos graffitis cariocas. Rio de 
Janeiro: Editora Multifoco, 2014. 
VEIGA, Cyntia Greive. Projetos urbanos e projetos escolares: aproximação na produção 
de representações de educação em fins do século XIX. In: Educação em Revista. Belo 
Horizonte, n. 26, p. 103-112, dez. 1997. 

  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DA BAIXADA FLUMINENSE 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 032 
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EMENTA 
Território, limites e diferentes acepções sobre a Baixada Fluminense. A natureza na 
Baixada Fluminense. Eixos de transporte, saneamento e urbanização da Baixada 
Fluminense. Explosão demográfica e multiplicação dos municípios  na Baixada 
Fluminense. Estrutura econômica, social e a violência na Baixada Fluminense. A Baixada 
Fluminense em sala de aula. 

OBJETIVOS 
● Analisar diferentes características naturais e humanas da Baixada Fluminense. 
● Relacionar a Baixada Fluminense com as demais regiões do estado do Rio de 

Janeiro e, em especial, a metrópole fluminense. 
● Analisar os processos e agentes que atuam na construção do espaço geográfico da 

Baixada Fluminense. 
● Propor intervenções didáticas para a Educação Básica que abordam a Geografia da 

Baixada Fluminense. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, leituras e trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ALVES, José Claudio Souza. Dos Barões ao extermínio: uma história da violência na 
Baixada Fluminense. Duque de Caxias: APPH-Clio, 2003. 
BRAZ, Antonio Augusto; ALMEIDA, Tania Maria Amaro de. De Merity a Duque de Caxias: 
encontro com a história da cidade. Duque de Caxias: APPH-Clio / ASAMIH, 2010. 
OLIVEIRA. Rafael da Silva (org.). Baixada Fluminense: novos estudos e desafios. Rio de 
Janeiro: Paradigma, 2004. 
SIMÕES, Manoel Ricardo. Ambiente e Sociedade na Baixada Fluminense. Mesquita: 
Entorno, 2011. 
TENREIRO, Andre (org.). Atlas Escolar do Município de Duque de Caxias. Duque de 
Caxias: SME, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BELOCH, Israel. Capa Preta e Lurdinha: Tenório Cavalcanti e o povo da Baixada. Rio de 
Janeiro: Record, 1986. 
PRADO, Walter. História Social da Baixada Fluminense: das sesmarias a foros de cidade. 
Rio de Janeiro: Ecomuseu Fluminense, 2000. 
RAMALHO, José Ricardo; FORTES, Alexandre (org.). Desenvolvimento, Trabalho e 
Cidadania: Baixada e Sul Fluminense. 1.ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. 
SALES, Jean; FORTES, Alexandre (Org.). A Baixada Fluminense e a Ditadura Militar: 
Movimentos Sociais, repressão e poder local. v.1, 1.ed. Curitiba: Prismas, 2016. 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). 
Painel regional: Baixada Fluminense. Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, 2015. 
SIMÕES, Manoel Ricardo. A cidade estilhaçada: reestruturação econômica e 
emancipações municipais na Baixada Fluminense. Mesquita: Entorno, 2007. 
SOARES, Mariza de Carvalho e BEZERRA, Nielson Rosa (Organização). Escravidão 
Africana no Recôncavo da Guanabara (séculos XVII-XIX). Niterói: EDUFF, 2011. 
TENREIRO, André (org.). Duque de Caxias: a Geografia de um espaço desigual. Nova 
Iguaçu: Entorno, 2015. 
TORRES, Gênesis (org.). Baixada Fluminense: a construção de uma história. Rio de 
Janeiro: INEPAC, 2008. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA E TURISMO 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 033 

EMENTA 
Conceitos-chave da Geografia e sua aplicabilidade ao turismo. Categorias de análise 
geográfica e seu relacionamento com o turismo. Turismo e espaço urbano. Turismo e 
espaço rural. Turismo e patrimônio histórico. Turismo e meio ambiente. Turismo e 
desenvolvimento. Políticas públicas para o turismo. Análise territorial do turismo: A 
natureza e a cultura como mercadorias do turismo. Turismo: movimento de população e o 
movimento de capital. Estado, sociedade e Capital como gestores do turismo. O turismo: 
degradação ambiental ou desenvolvimento econômico? Imagens e territórios do turismo. 

OBJETIVOS 
● Analisar a natureza da atividade turística e sua importância no processo de 

organização do espaço geográfico. 
● Relacionar os conhecimentos geográficos à economia do turismo. 
● Discutir as possibilidades de uso do turismo e das atividades turísticas em atividades 

escolares. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, discussão de textos previamente selecionados e trabalho 
de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, seminários, provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BARROS, Nilson Cortez Crocia de. Manual de Geografia do turismo: meio ambiente 
cultura e paisagens. Recife: UFPE, 1998. 
BENI, Mário Carlos. Globalização do turismo: Megatendências do setor e a realidade 
brasileira. 2 ed. São Paulo: Ed. Aleph, 2003. 
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à Geografia do turismo. São Paulo: Roca, 
2001. 
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2000. 
TRIGO. Luis Gonzaga Godoi (org.). Turismo: como aprender, como ensinar. São Paulo: 
Ed. SENAC, 3 ed.,vol. 1, São Paulo, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. São Paulo: Editora Senac. 2004. 
IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2 ed., 1993. 
RODRIGUES, Adyr Apparecida Balastreri. Turismo e Geografia: Reflexões teóricas e 
enfoques regionais. São Paulo: Hucitec,1996. 
RODRIGUES, Adyr Apparecida Balastreri. Turismo e espaço: Rumo a um conhecimento 
transdisciplinar. São Paulo: Hucitec,1999. 
PAIVA, Maria das Graças de Menezes. Sociologia do turismo. Campinas - SP: Papirus, 
2001. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. Hucitec, São 
Paulo, 1996. 
VERA, J.F. (Coord.). Análisis Territorial del Turismo. Barcelona: Ariel Geografia, 1997. 

 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 034 

EMENTA 
Concepções teórico-metodológicas da avaliação. As diferentes abordagens da avaliação e 
os paradigmas teóricos. Avaliação da aprendizagem: implicações sociológicas, políticas e 
pedagógicas. 

OBJETIVOS 
● Debater os diferentes instrumentos avaliativos. 
● Discutir as abordagens e paradigmas teóricos que visam superar a reprodução de 

formas de avaliação pouco eficazes. 
● Refletir sobre as diferentes dimensões da avaliação da aprendizagem. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, discussão de textos previamente selecionados e oficinas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
BARLOW, M. Avaliação escolar: mitos e realidades. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
DEMO, P. A avaliação qualitativa. São Paulo. Cortez, 1987. 
LIMA, A. O. de. Avaliação escolar: julgamento x construção. Petrópolis: Vozes, 1998. 
SANT’ANA, I. M. Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. Petrópolis, Rio 
de Janeiro: Vozes, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRANDÄO, Z. (org.). A crise dos paradigmas e a educação. São Paulo: Cortez, 1994. 
DEMO, P. Desafios modernos da educação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
___________. Mitologia da Avaliação: de como ignorar, em vez de enfrentar. Campinas, 
São Paulo, autores associados, 2002. 
ESTEBAN, M. T. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro. 
DP&A, 1999. 
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HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre, 1999. 
___________. Mito e desafio – uma perspectiva construtivista. Porto Alegre. Mediação, 
2003. 
___________. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. 

  

DISCIPLINA: NATUREZA NA METRÓPOLE 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 035 

EMENTA 
A Natureza e o meio urbano. A natureza como obstáculo à ocupação humana. A natureza 
como cena: gravura, pintura e cinema. Natureza e paisagismo: parques e jardins. Turismo, 
esporte e aventura: usos e abusos da natureza. A natureza com peça de luxo do mercado 
imobiliário. Natureza e unidades de conservação urbanas. 

OBJETIVOS 
● Analisar o processo de ocupação do espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro e 

sua relação com a natureza. 
● Conhecer os diferentes usos da natureza na metrópole carioca. 
● Discutir as representações da natureza elaboradas no espaço metropolitano. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, discussão de textos selecionados, análise de filmes sobre a temática 
ambiental, trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ABREU, Maurício de Almeida. Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1992.  
CISOTTO, Mariana Ferreira; VITTE, Antônio Carlos. O Consumo da natureza  no novo 
padrão de ocupação urbana. GeoAtos Revista do Departamento de Geografia da 
FCT/UNESP, Presidente Prudente, nº10, v.1, Janeiro a Junho, 2010. 
FERREIRA, A. A.  A água nossa de cada verão: os cursos d'água e a (re)produção do 
espaço urbano. In:  FREITAS, Eliano de Souza; FERREIRA, Adriana Angélica. (orgs.). 
Meio Ambiente em Cena. Belo Horizonte: RHJ, p.117-150, 2012. 
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza na Cidade (Tese de Doutorado). Salvador: 
EDUFBA, 2009 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, 2006.  
BRUHNS, Heloísa Turini. A busca pela natureza: turismo e aventura. São Paulo: Editora 
Manole, 2009 
CAUQUELIN, Anne. A invenção da Paisagem. (tradução de Marcos Marcionilo) São 
Paulo: Martins, 2007. 
DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1997. 
DIEGUES, Antonio C. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo; 
Annablume/HUCITEC, 2002. 
LUCHIARI, Maria Teresa Duarte Paes. A Mercantilização das Paisagens Naturais. In: 
BRUHNS, Heloísa T.; GUTIERRE , Gustavo L. (Org.).  nfoques  ontempor neos do 
  di o. Campinas: Autores Associados - FEF/Unicamp, 2002. 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 
(tradução de Lívia Oliveira) Londrina: Eduel, 2012. 

  

DISCIPLINA: POLÍTICA AMBIENTAL 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 036 

EMENTA 
Histórico e fundamentos das políticas ambientais. Institucionalização da questão ambiental 
numa escala global: ONU e PNUMA. Desenvolvimento sustentável: contexto, limites e 
Agenda 2030. Governança global: potencialidades e limites institucionais dos acordos 
ambientais. A crise ambiental e o contexto geopolítico atual. Problemas ambientais globais 
e locais: principais causas e atores. Cenários ambientais em mudança. Política e 
legislação ambientais no Brasil. Populações vulneráveis, justiça, conflitos e racismo 
ambiental: a escala local e a gestão participativa. 

OBJETIVOS 
● Discutir o histórico do debate ambiental. 
● Refletir sobre a crise ambiental em diferentes escalas. 
● Analisar as soluções (geo)políticas para a crise ambiental. 
● Relacionar os problemas ambientais com as diferentes formas de desigualdade. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, análises de exemplos práticos, exibição 
de filmes. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ACSELRAD, H.; MELLO, C.C.; BEZERRA, G.N. O que é Justiça Ambiental. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2009. 
GUERRA, A.J.T.; COELHO, M.C.N. Unidades de Conservação: Abordagens e 
Características Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. 
2a edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
PORTO-GONÇALVES, C. W. Os (Des)Caminhos para o Meio Ambiente. São Paulo: 
Contexto, 1989. 
VIOLA, E.; BASSO, L. O sistema internacional no Antropoceno. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. v. 31, n. 92, p. 2-17, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ACSELRAD, Henri (Org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume / 
Dumará, 2004. 
CST/INPE; NEPO/UNICAMP. Megacidades, Vulnerabilidades e Mudanças Climáticas: 
região metropolitana do Rio de Janeiro. Relatório, 2011. 
CUNHA, Sandra Baptista; GUERRA, Antonio José Teixeira. (Orgs.). A questão ambiental: 
diferentes abordagens. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
CUNHA Sandra Baptista; GUERRA. Antônio José Teixeira. (orgs). Impactos Ambientais 
Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2001. 
MEDEIROS, Rodrigo; ARAÚJO, Fábio França Silva. (Org.) Dez anos do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e 
perspectivas para o futuro. Brasília: MMA, 2011. 
OLIVEIRA, Leandro Dias de; RAMÃO, Felipe de Souza; MELO, Marcus Nascimento de. A 
Ideologia do Desenvolvimento Sustentável: Um Breve Balanço sobre sua prática no 
Ensino de Geografia. Giramundo: Revista de Geografia do Colégio Pedro II, Rio de 
Janeiro, v. 1, n. 1, p.55-66, 2014.  
ZHOURI, Andrea; LASCHEFSKI, Klemens. (orgs.). Desenvolvimento e conflitos 
ambientais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

  

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO URBANO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
   TEÓRICA: 60 horas 
   PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 037 

EMENTA 
Histórico e fundamentos do planejamento e da gestão urbana no Brasil. Teorias, modelos, 
representações e políticas urbanas. A questão urbana brasileira: contextos e significados. 
Planejamento e gestão urbana e ensino. Geografia urbana ensinada na escola. 

OBJETIVOS 
● Discutir o histórico do planejamento e da gestão urbana no Brasil. 
● Analisar as transformações dos sentidos atribuídos à questão urbana brasileira. 
● Transpor o debate acerca do planejamento e da gestão urbana para o universo da 

formação de professores da Educação Básica. 
● Discutir o urbano nas aulas de Geografia da Educação Básica. 
● Propor a incorporação crítica de conteúdos, abordagens e análises do 

http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/8/6
http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/8/6
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planejamento e da gestão urbana nas aulas de Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, discussão de textos previamente selecionados, trabalhos 
de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
AZEVEDO, André Nunes de. A reforma Pereira Passos: uma tentativa de integração 
urbana. Revista Rio de Janeiro, UERJ, v. 1, n. 1, p.35-63, 2003. 
BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade / 
FAPESP, 1998. 
BRANDÃO, C. A. Espaços da destituição e as políticas urbanas e regionais no Brasil: uma 
visão panorâmica. Nova Economia, v.26 n. Especial, p.1097-1132. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. A Geografia escolar e a cidade. Campinas: Papirus, 2008. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. A cidadania, o direito à cidade e a Geografia escolar - 
Elementos de Geografia para o estudo do espaço urbano. GEOUSP: Espaço E Tempo 
(Online), (5), 41-55, 1999. 
MONTE-MÓR, Roberto Luís M. Do urbanismo à política urbana: notas sobre a experiência 
brasileira. In: COSTA, Geraldo M. & MENDONÇA, Jupira G. (org.) Planejamento Urbano 
no Brasil: trajetória, avanços e perspectivas. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2008. 
OLIVEIRA, Francisco. O Estado e o urbano no Brasil. Espaço e Debates (6), jul/set, p.36-
55, 1982. 
RIBEIRO, Luiz Cesar Q. & CARDOSO, Adauto L. Planejamento Urbano no Brasil: 
paradigmas e experiências. Espaço & Debates, n.37, p.77-89, 1994. 
ROLNIK, Raquel; KLINK, Jeroen. Crescimento Econômico e Desenvolvimento urbano: Por 
quê nossas cidades continuam tão precárias? Novos Estudos, 89, março, p.89-109, 2011. 
SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec /Educ, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, Sergio. Vinte e dois anos de política habitacional (1964-1986): criação, 
trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública (4), out/dez, p.107-119, 
1988. 
BASSUL, José Roberto. A constitucionalização da questão urbana. In: DANTAS, Bruno et 
al. Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois. Brasília: Senado Federal, Instituto 
Legislativo Brasileiro, 2008. 
BERNARDES, Lysia. Política urbana: uma análise da experiência brasileira. Análise e 
conjuntura, jan./abr 1986, Belo Horizonte, p.83-119, 1986. 
FARIA, Vilmar. Cinquenta anos de urbanização no Brasil. Novos Estudos CEBRAP, n. 29, 
p.98-119, março 1991. 
FRIDMAN, Fania. Notas sobre o planejamento no período João Goulart. Urbana – Revista 
Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, v. 6, p. 95-128, 2014. 
CHOAY, Françoise. O urbanismo em questão. In: F. CHOAY (Ed.). O urbanismo: utopias e 
realidades: Uma antologia. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. 
FERNANDES, Edesio. O Estatuto da Cidade e a ordem jurídico-urbanística. In: 
CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Ana Cláudia (org.) O Estatuto da Cidade 
comentado. São Paulo: Ministério das Cidades / Aliança das Cidades, 2010. 
HOLSTON, James. A cidade modernista: Uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993. 
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e criação cultural na 
Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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VAINER, Carlos. Pátria, empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do 
planejamento estratégico urbano. In: ARANTES, Otília; MARICATO, Ermínia; VAINER, 
Carlos. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Vozes, Petrópolis; 1ª 
edição, 2000. 
NOVAIS, Pedro. Uma estratégia chamada planejamento estratégico. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2010. 
VALLADARES, Licia. Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA INCLUSIVA NUMA PERSPECTIVA 
COLABORATIVA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 038 

EMENTA 
Histórico e fundamentos da educação inclusiva. Princípios e elementos do ensino 
colaborativo. Educação Geográfica Inclusiva. Práticas e metodologias pedagógicas 
inclusivas numa perspectiva colaborativa. Fundamentos e estratégias para elaboração de 
material didático inclusivo para o ensino de Geografia. 

OBJETIVOS 
● Discutir a inclusão e a colaboração no contexto do ensino de Geografia. 
● Analisar as metodologias inclusivas que são aplicadas pelos professores de 

Geografia. 
● Propor práticas pedagógicas inclusivas numa perspectiva colaborativa para o 

ensino de Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, discussão e fichamentos de textos previamente selecionados, 
seminário, oficinas de produção de material didático, trabalho de campo em instituições de 
ensino que promovem o ensino inclusivo numa perspectiva colaborativa. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e/ou outras escolhidas pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
ALEXANDRE, J. V.; DIAS, L. C. Geografia e inclusão: a importância da afetividade na 
percepção do espaço por pessoas com deficiência física motora. Revista Interface, Edição 
nº 13, p.102-112, julho de 2017. 
ANDRADE, R. M. Cartografia e deficiência visual: experiências no Colégio Pedro II. 
Revista Giramundo, Volume 1, p.82-87, 2014. 
CABRAL, L. S. A.; SILVA, A. M. Desafios para a formação de professores em educação 
especial e a contribuição do ensino colaborativo. Revista Diálogos e Perspectivas em 
Educação Especial, V.4, N.1, Edição Especial, p. 61-72, 2017. 
ROCCO, G. A. C. Os estudos sobre deficiência na educação: caminhos para a efetivação 
de uma educação geográfica inclusiva. Revista Giramundo, V.3, p.121-130, 2016. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARRUDA, L. M. S. Geografia na infância para alunos com deficiência visual: a utilização 
de uma maquete multissensorial para a aprendizagem do conceito de paisagem. Revista 
Brasileira de Educação Geográfica, v.3, n.11, p. 208-221, 2016. 
RAMA, A; VERGUEIRO, W (orgs.) Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 
São Paulo: Contexto, 2004. 
CABRAL, D. T. S.; SANTOS, M. F. P; TONINI, I. M. A paisagem geográfica interpretada 
por alunos com Síndrome de Down. In: IV Congresso Ibérico de Didáctica da Geografia, 
2009, Lisboa. Experiências educativas para o desenvolvimento da inteligência geográfica. 
Lisboa, p.1-8, 2009.  
CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção do conhecimento. São Paulo: Papirus, 
1998. 
DURÃES, S. K.; SAMPAIO, A. A. M. Experiências do ensino de Geografia em curso 
alternativo para estudantes surdos. Revista Giramundo, v.3, n.5, p.11-120, 2016. 
NOGUEIRA, R. E (Org.). Geografia e inclusão escolar - teoria e práticas. Florianópolis: 
Edições do Bosque / UFSC, 2016. 
PADILHA, C. A. T. Educação e inclusão no Brasil (1985 – 2010). (Dissertação de 
Mestrado). UNICAMP, Campinas, SP, 2014. 

 


