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A entrevista com o professor Enio Serra nos proporcionou verdadeiro passeio pelas transformações
do ensino de geografia e as políticas educacionais nas últimas décadas, especialmente no
Rio de Janeiro. Ao compartilhar sua trajetória pessoal, em um relato descontraído, ele traz
reflexões sobre a formação de professores desde sua perspectiva de estudante de Geografia da
UERJ na década de 1980, até como professor da Faculdade de Educação da UFRJ, cargo que
exerce desde os anos 2000. Enio também fez parte do grupo de professores que protagonizou a
implementação de políticas públicas educacionais inovadoras, como a que ocorreu no município
de Angra na década de 1990. Foi a partir do chão da sala de aula que o professor se tornou um
pesquisador na área da Educação, elegendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como seu
tema de interesse. Nessa conversa, pudemos compartilhar suas reflexões sobre os rumos - nem
sempre animadores, é verdade - desta modalidade de ensino. Este terreno árido não tem sido,
porém, um impedimento para sua luta aliada à produção de conhecimento. Foi por meio da sua
atuação nos fóruns da EJA que Enio passou a produzir reflexões também no campo da Geografia
da Educação, tema das suas produções mais recentes. Em sua fala, encontramos o estímulo
de um professor apaixonado pelo ofício e que, por isso, nunca se separou da militância. Enio é
graduado em Geografia pela UERJ, Mestre e Doutor em Educação pela UFF, Professor Associado
da Faculdade de Educação da UFRJ.
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GIRAMUNDO: Fale um pouco sobre a sua trajetória
profissional e sua formação acadêmica. Como
tornou-se professor?
PROF. ENIO SERRA: Sou formado em Licenciatura em
Geografia pela UERJ e essa formação se deu em
um contexto histórico muito interessante. Entrei
na faculdade no período de redemocratização
do país, em 1985, exatamente no primeiro ano
de um governo não ditatorial, embora não eleito
diretamente e apesar de toda aquela luta no ano
anterior para as eleições diretas. Eu entrei nesse
período, no momento em que a sociedade em
geral, mas as universidades especialmente, depois
de terem sofrido 21 anos de censura, tinham
uma vontade de democracia impressionante.
A gente queria escolher tudo, votar para tudo,
participar de tudo. Só para se ter uma ideia, no
meu primeiro ano, os estudantes de Geografia da
UERJ fizeram uma greve exigindo eleição direta
para chefe de departamento. Os professores iam
para as aulas e os estudantes não apareciam.
Até que conseguimos a eleição direta e acho que
foi a única vez que isso aconteceu. Bem, apesar
desse contexto político, em geral foi um curso com
problemas no sentido da visão crítica, tanto da
Geografia quanto da Educação. Um dos poucos
textos mais críticos que eu li, e que me chamou
atenção na época, foi do Jean Tricart (1980), dado
por um professor da área de Geografia Física e
que associava a geomorfologia ao pensamento
marxista. Na Educação, em geral, a vertente
também não foi muito crítica, embora eu tivesse
tido acesso a textos de Paulo Freire e Dermeval
Saviani, esses autores mais críticos.
Naquela época, na UERJ, você fazia um
curso só até o quarto período, independente do
bacharelado ou da licenciatura. No quinto período
você escolhia um dos dois e, como eu, a grande
maioria escolhia a licenciatura por conta da inserção
no mercado de trabalho. Agora, o mais engraçado é
que quando eu terminei a graduação meu primeiro
trabalho foi como geógrafo e não como professor.
No último ano, eu acabei conseguindo um estágio
numa secretaria estadual que nem existe mais.
Chamava-se “Secretaria de Assuntos Fundiários”,
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criada no primeiro governo do Leonel Brizola (PDT)
no estado do Rio de Janeiro, mas quando entrei
lá já era o governo Moreira Franco (PMDB) e a
secretaria estava em crise, já que era justamente
uma secretaria que tentava dar conta da questão da
distribuição de terras urbanas e rurais. Eu trabalhei
como estagiário primeiro indo para assentamentos
rurais aplicar questionário socioeconômico com os
assentados e isso nos deu uma experiência incrível.
Íamos para assentamentos urbanos também, que
eram praticamente favelas e loteamentos. Fomos
a uma comunidade em Caxias chamada “Brasil
Novo” que era uma coisa impressionante e foi o
lugar que mais me impactou em termos de miséria
e pobreza. Então, fui contratado depois que me
formei e fiquei lá por quase dois anos. Por isso,
no primeiro ano depois de formado atuei só como
geógrafo e acabei não dando aula. No segundo
ano, entrei numa escola particular e aí sim fui me
tornando professor, na particular primeiro, depois
no estado, no município de Angra dos Reis e
no município do Rio. Tive, portanto, experiência
bastante ampla em várias redes: particular, estadual
e duas municipais.
Agora, me tornar professor no sentido da
docência, esse foi só sendo professor mesmo,
não tem muito jeito. E aí, anos depois, já na
pós-graduação, compreendi melhor essa questão
ao conhecer o Maurice Tardif com seu conceito de
saber docente (2002), porque a universidade não
fez esse tipo de preparo, e nem tem como fazer.
Hoje, enquanto formador de professores, percebo
que, na faculdade, podemos adiantar algumas
reflexões e propiciar o mínimo de discussão para os
estudantes entrarem no mundo da educação. Mas
eles irão se tornar de fato professores de acordo
com a instituição em que vão atuar, com os colegas
de trabalho que terão, com as dificuldades que
irão enfrentar, ou seja, é com a experiência que se
começa a se tornar professor. No meu caso, porém,
eu tive muito pouco dessas discussões iniciais na
graduação. Por isso, a ideia do saber docente me
diz muito sobre o que foi me formando e como fui
me tornando professor ao longo do tempo.
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GIRAMUNDO: Como surgiu o seu envolvimento com
a Educação de Jovens e Adultos (EJA)?
PROF. ENIO SERRA: A EJA surgiu primeiro como
professor. Meu primeiro concurso público foi para
a rede estadual e eu já assumi o cargo no Ensino
Médio noturno. Não era EJA, era ensino regular
noturno, mas o público era de EJA: trabalhadores
jovens e adultos. Eu não tinha a mínima ideia de
como era a Educação de Jovens e Adultos, nunca
tinha ouvido falar disso. Foi uma aproximação
sem ter muita ideia do que era. Eu percebia e
tinha a sensação de que era uma coisa diferente,
mas, não sabia o quê e nem a escola tampouco
propiciava alguma discussão sobre isso, a rede
estadual também não. Mas foi uma experiência
bacana começar por aí e eu nem imaginava que
anos depois eu ia ser pesquisador da EJA. Em
Angra dos Reis, também fui professor do noturno
por um tempo, mas o maior envolvimento mesmo
foi quando eu assumi a coordenação do ensino
regular noturno da rede municipal de Angra, em
1999. Antes disso, eu já tinha assumido outros
cargos na secretaria de educação, mas 1999 e
2000 foram os dois anos em que fui coordenador
do noturno, e, coincidentemente, 1999 foi o ano
em que eu entrei para o Mestrado em Educação,
na UFF. Assim que eu entrei, em função do
trabalho da coordenação em Angra, comecei
a me apaixonar por essa discussão e procurei
um orientador dessa área. E a partir daí, fui meu
envolvendo totalmente com esse meio da EJA:
primeiro mestrado, depois doutorado.
GIRAMUNDO: Quais são os principais desafios da EJA
nos dias de hoje? Como você acha que a geografia
pode colaborar no enfrentamento desses desafios?
PROF. ENIO SERRA: Os desafios são muitos. Na
verdade, a EJA sempre foi uma área da educação
com imensos desafios, muito secundarizada em
relação a outras modalidades e à educação de
crianças e adolescentes. Mas tivemos pequenos
avanços a nível nacional nos últimos anos,
principalmente depois das Diretrizes Curriculares
Nacionais da EJA (2000) e mais ainda com o governo

federal a partir de 2003. Com os governos do PT, os
avanços foram importantes, mas eles não atingiram
aquilo que boa parte dos pesquisadores, militantes
e profissionais da área almejavam. Eu acho que
houve mais visibilidade da EJA, as pessoas
começaram a ver e a conhecer mais. Houve também
uma ampliação da formação de professores na
área, embora ainda hoje tenhamos problemas com
isso. Nesse período, houve também produção de
material didático, políticas de implementação de
programas, ou seja, houve avanços, mas eles foram
meio pulverizados. O governo federal focalizou
alguns grupos específicos, fez o ProJovem, que
atendia a demanda da juventude, por exemplo,
em diferentes modalidades: ProJovem Urbano,
ProJovem Campo, ProJovem Trabalhador etc., ou
seja, grupos específicos dentro desse universo de
demandantes da EJA. Instituiu ainda o PROEJA,
que veio para atender outra demanda de ensino
médio com educação profissional nos institutos
federais. Só que se você perceber, tanto o ProJovem
quanto o PROEJA são ínfimos no universo da EJA.
O número de matrículas do PROEJA, por exemplo,
é muito pequeno em relação à rede estadual, que
absorve a maior parte do ensino médio na EJA. O
mesmo acontece com as redes municipais, que
absorvem majoritariamente o ensino fundamental.
Essas sim são as redes que mais recebem e
ofertam a EJA.
Em termos de financiamento, o FUNDEB
passou a incluir a EJA, e mesmo assim num
patamar inicialmente menor. Em relação ao material
didático, foram elaborados os Cadernos de EJA
(BRASIL, 2007), mas a disseminação foi muito
precária e atualmente a maioria dos professores
nunca ouviu falar desse material. Então, vamos
reconhecer que houve alguma coisa, embora dessa
forma pulverizada. Nas universidades, também
passou a ter um pouco mais de disciplinas de EJA,
além da formação continuada de professores. Ou
seja, em termos de visibilidade e compreensão da
EJA tivemos avanços, sem dúvida alguma.
Atualmente, porém, de uns três anos para cá,
depois do golpe de 2016, principalmente, estamos
voltando a lutar pela implantação de políticas de EJA,
coisa que já tinha sido superada de certa forma, pois
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estávamos num patamar de discussão que abarcava
questões sobre um currículo específico, abordagens
didáticas adequadas. Essas discussões continuam,
mas junto com elas estamos tendo que lutar para
que as redes públicas ofereçam a modalidade de
ensino, já que estamos com queda de matrícula
acentuada, fechamento de escola, de turma, de
turno. Isso varia em relação às redes, mas a gente
tem esse quadro hoje que nos preocupa. A questão
da queda de matrícula já era uma coisa que a gente
vinha percebendo. Temos levantamento de 2010
para cá e é só queda. No estado do Rio de Janeiro,
principalmente, temos uma queda maior por conta
da retirada da rede estadual na oferta de EJA de
Ensino Fundamental. Por outro lado, não houve uma
conversa, um projeto para que essa saída fosse
feita de forma que os municípios pudessem também
absorver os alunos que ficaram sem escola.
Sobre a contribuição da geografia, vejo duas
formas de colaboração. Enquanto disciplina escolar,
e como qualquer outra disciplina, sua grande
contribuição seria primeiramente reconhecer os
alunos da EJA como sujeitos de direitos. A EJA é
um direito à educação por pessoas que não tiveram
acesso à escola ou que não puderam concluir os
estudos, não por responsabilidade própria, mas
por uma questão social. Então, se um professor
de geografia reconhece isso, já é uma contribuição
muito grande. E reconhecer esse direito significa
entender que existem especificidades pedagógicas
porque não basta reconhecer que é um direito e
desenvolver o mesmo processo que se faz com
crianças e adolescentes. Essas especificidades
pedagógicas não são fáceis de serem colocadas
em prática, pois exigem formação, seja inicial ou
continuada. E ainda assim vai depender de uma
busca do professor, já que as redes de ensino, em
geral, não oferecem. Identificar as especificidades
passa por compreender que têm adultos ali na sua
frente, não adultos que vão voltar a ser criança para
você ensinar os mesmos conteúdos de ensino.
Se a seleção de conteúdos já é complicada para
criança e adolescente, então, é importante ter
em mente que com o adulto seria necessário
aprender a dialogar através de outras questões,
como o mundo do trabalho, por exemplo. E a
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nossa área, nesse ponto, é muito bacana porque
conseguimos dialogar bem com isso. O professor
de geografia, normalmente, tem essa sensibilidade,
consegue fazer uma relação com situações que
esse camarada vive no mundo do trabalho com um
conteúdo discutido em aula. Quando você pensa
no local em que está a escola e a moradia dessas
pessoas, é importante entender esses locais no seu
contexto socioespacial e acho que a geografia tem
muito a contribuir nesse sentido. Outra contribuição
é a geografia enquanto ciência, como pesquisa e
não como disciplina escolar, quando ela começa a
analisar as políticas educacionais de EJA através do
viés geográfico. Acho que essa é uma contribuição
recente e bastante grande da geografia para tentar
entender e problematizar as políticas educacionais
através das suas categorias de análise.
GIRAMUNDO: Nos anos 1990/2000, o município
de Angra dos Reis implementou uma série de
mudanças no seu projeto educacional que
chamavam a atenção daqueles diretamente
envolvidos com a docência na educação básica
em nosso estado. Conte-nos um pouco sobre a
sua experiência nesta rede municipal de educação.
PROF. ENIO SERRA: Angra foi a maior escola que eu
tive de formação docente. Estar na rede já era uma
formação e para quem não estava parecia uma
revolução. A grande revolução inicial foi construir
escolas, principalmente na periferia, e pagar bem
ao professor. Por isso, os concursos sempre tinham
muitos inscritos. Quando eu fiz, já tinha três anos
de formado e dei muita sorte com a escola em que
fui lotado, uma escola longe do Centro de Angra,
na divisa com Paraty. Eu nem conhecia muito
aquela região e era uma realidade que eu nunca
imaginei trabalhar. O primeiro ano foi relativamente
comum, eu dava minha aula tentando não me
acomodar apenas com aula expositiva, com o
conteudismo, e lá eu achei um local interessante
para isso. Havia um grupo de professores que dava
aula nos mesmos dias que eu e como a maioria
não era de Angra nós passávamos dois, três dias
por lá. Então, começamos a dar aulas juntos,
pensar o programar juntos. Teve um ano que eu,
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uma professora de ciências e uma professora de
história atuamos nas mesmas turmas e fizemos
muitas atividades em conjunto. Fazíamos trabalho
de campo no entorno. Imagina, perto da escola
tinha um rio meandrante, eu ia discutir isso com
os alunos, além da ocupação do solo, a Serra do
Mar, a formação de areia, não tinha como não
discutir, era uma sala de aula a céu aberto. Como
professor, a experiência de Angra me ensinou que
é possível fazer trabalho coletivo em escola, pois
até então eu não sabia o que era isso. Chegava na
escola, ia pra minha aula e acabou. Lá eu vi que,
primeiramente, é possível construir um projeto
político para a educação e que é possível pagar
bem o professor. Segundo, que na escola você
pode pensar a educação como um todo e fazer
projeto pedagógico ao mesmo tempo.
Depois de um tempo, com quatro anos de rede
e indo para o quinto, surgiu um imenso desafio.
Angra tinha um sistema em que as áreas de
conhecimento tinham um coordenador e esse
coordenador era um professor da rede que, em
geral, era escolhido entre os seus pares. Em 1997,
houve a vacância desse cargo e acabei assumindo
a função. Dentre outros motivos, aceitei o desafio
por conta da ida para a secretaria de educação
de outros colegas que trabalhavam na mesma
escola em que eu dava aula. Com isso, me senti
estimulado quando colegas que eu admirava e
com quem eu mais trocava e confiava assumiram
funções de coordenação e gerência. Daí fui ser
coordenador de geografia durante um ano. Esse
trabalho foi incrível. O mais legal foi o diálogo que
começamos a fazer com a equipe de história. Eu
e a coordenadora de história fizemos um trabalho
buscando pensar em uma proposta conjunta
de geografia e história a partir de conceitos
unificadores e passamos a construir isso junto
aos professores com base em diversas reuniões
conjuntas com professores das duas áreas. Muitos
professores acataram o projeto, mas nem todos,
pois tínhamos um princípio de nunca obrigar o
professor a nada. A partir de um dado momento, o
grupo achou que seria interessante que houvesse
uma assessoria externa e conseguimos, inclusive,
que a prefeitura financiasse esses assessores.

Nosso assessor de geografia, durante quatro
anos, foi o professor Jorge Luis Barbosa, do
Departamento de Geografia da UFF. Na época,
praticamente não tínhamos referências na área
de ensino de geografia. O Professor Barbosa
nos ajudou na compreensão do pensamento
geográfico, do conteúdo, não do ensino em si,
pois isso ficava cargo da própria secretaria.
Queria destacar também que um dos
aspectos mais positivos na política de educação
de Angra dos Reis naquelas gestões (1989-2000)
foi a gestão democrática. Foram realizados dois
congressos de educação que reuniram professores,
alunos e responsáveis para definir as políticas de
educação, que iam desde políticas de avaliação até
uma série de outras questões. Além disso, existiam
as reuniões de polo, que eram bimestrais, com
determinados setores da secretaria que reuniam
representantes de pais, professores e escola.
Isso fazia com que a própria comunidade, não só
escolar, mas a do entorno da escola, enxergasse
essa discussão mais política, que a comunidade
poderia, de alguma forma, intervir no sentido de
pensar política junto ao governo. Isso era muito
bacana, você via uma reunião de polo com pais
discutindo sobre educação e aprendendo. Eles
começaram a dominar determinadas linguagens
da educação. Isso culminou, por exemplo, com
o II Congresso de Educação, em 1999, em que
participaram representantes das escolas com
uma preparação anterior a partir de um caderno
de propostas que eram discutidas nas escolas.
Os representantes, então, iam com uma posição
amadurecida e que era votada no congresso. É uma
cena inesquecível você pôr algo em votação e ver
pais, alunos e professores juntos votando. Eu, como
era membro da secretaria de educação, conduzi
algumas dessas votações e, naquele momento,
ficava às vezes parado pensando: inacreditável
o que estou vivendo, isso vai ficar para a história.
E ficou mesmo na cabeça de todo mundo o que
aquilo ali significava. Isso é importante para pensar
que se já aconteceu algo assim, pode acontecer
de novo. Em termos de aspectos positivos do que
ocorreu em Angra naquele momento, acho que é
isso que destaco: o diálogo e o reconhecimento
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do conflito como inerente ao processo. Eu aprendi
muito sobre isso em Angra dos Reis.
GIRAMUNDO: Depois de anos atuando como
professor da educação básica, que envolveu
também um tempo na prefeitura do Rio de Janeiro,
como foi a transição de professor da Educação
Básica para a atuação na Universidade? Como
essas experiências se relacionam?
PROF. ENIO SERRA: Essa transição para o ensino
superior foi muito gradual. Posso dizer que
começou mais para o final do mestrado, num
momento em que tinha muita formação continuada
em EJA. Em 2000, foram promulgadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais de EJA (BRASIL, 2000) e,
de certa forma, isso estimulou muitas prefeituras a
fazer formação utilizando a verba do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Através do meu orientador e de alguns colegas
do mestrado, acabei entrando em contato com
o grupo da professora Jane Paiva da UERJ
que, naquele momento, atuava junto ao LPP
(Laboratório de Políticas Públicas da UERJ) na
vertente voltada para a formação continuada de
professores. A gente ia para Japeri, Queimados,
várias prefeituras da Baixada Fluminense e do
interior do estado fazendo formação continuada.
Acho que isso já foi um começo para depois entrar
no ensino superior. Assim que terminei o mestrado,
fui chamado para dar aula na Universidade Estácio
de Sá numa disciplina do curso de Pedagogia sobre
metodologia do ensino de história e geografia.
Trabalhei em vários campi, na época em que as
universidades privadas estavam se expandindo,
até que fiz o concurso para a UFRJ. E, costumo
dizer que não seria outra área se não fosse a prática
de ensino, isso que estava pulsando em mim.
Eu não tinha essa busca pela carreira
acadêmica. Como disse antes, essa possibilidade
surgiu com a formação continuada de professores e
quando passei a trabalhar na Estácio. Foi então que
percebi que eu podia seguir carreira universitária
e tentar concursos públicos. Aliás, eu não tinha
planos de sair do magistério da educação básica.
Até pensava em ter outra opção, eu queria ter um
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plano B, mas não sabia bem o que poderia ser. A
vida foi me levando e no final das contas surgiu o
concurso, em 2005, e assumi na UFRJ, em 2006.
Eu lembro que pensava que, pela primeira vez na
vida, iria trabalhar num lugar só até me aposentar,
porque sempre tinha trabalhado em várias escolas
e redes de ensino ao mesmo tempo, além de
trocar de emprego várias vezes. E hoje, diante
do retrocesso e dos ataques que a universidade
pública vem sofrendo, já não tenho tanta certeza.
Mas, vamos lá, vamos ver se isso vai passar.
Na UFRJ, continuei, de certa forma, a frequentar
escolas. Como eu vim para trabalhar com a
prática de ensino e supervisionar o estágio, eu
não saí da escola. Claro que é a partir de outro
lugar, mas é muito bom vivenciar a escola, mesmo
que seja nesses momentos de visita, de reuniões
e da regência dos licenciandos quando a gente
vai à escola e encontra alunos e professores que
estão cotidianamente na Educação Básica. E
essa experiência dos colegas dá um gás danado
porque, nesse tempo que estou na universidade,
a escola mudou muito em relação ao que eu vivi
como professor. Para vocês terem ideia, eu não sei
como é dar aula em escola básica com internet. Ela
já existia, mas não dessa forma como a gente tem
hoje. Mas algumas coisas permanecem, alguns
problemas são iguais. Então, isso dá um respaldo
bacana para trabalhar com os licenciandos e para
entender o que a escola é hoje, e nisso o estágio
é fundamental.
GIRAMUNDO: Você está com um projeto na área
de Geografia da Educação. Temos uma pergunta
específica e outra geral sobre esse tema. De
que forma você acha que uma abordagem da
geografia pode colaborar no debate sobre políticas
educacionais? Como você vê a estruturação desse
campo do conhecimento dentro da Geografia?
PROF. ENIO SERRA: Só para contextualizar, essa
discussão sobre a Geografia da Educação aparece
para mim através da militância no Fórum de
Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro,
movimento do qual faço parte há muito tempo.
Primeiramente, participei do Fórum quando era
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coordenador do ensino noturno de Angra, depois
como professor de EJA e, mais recentemente,
como professor universitário. Desde 2012, o
LIEJA, laboratório que participo na UFRJ, assumiu
a secretaria executiva do Fórum e de lá para cá
minha participação tem sido bem mais intensa.
Pois bem, quando discutíamos no Fórum essa
questão da queda das matrículas, achamos que
seria interessante termos mais informações sobre
isso. Como meu companheiro é geógrafo do
IBGE e também participa do Fórum, começamos
a levantar dados, até que produzimos o primeiro
mapa do estado do Rio de Janeiro com o nível de
escolaridade das pessoas acima de 15 anos de
idade por município. Ali conseguimos visualizar
onde tinham mais pessoas com Ensino Fundamental
incompleto ou sem instrução. Quando olhei aquele
mapa, um mundo que eu não tinha ideia se abriu.
Era a geografia discutindo a educação, políticas de
educação, e isso foi se expandido e começamos a
procurar e ver que não tem muita produção sobre
isso no Brasil. Encontramos apenas o trabalho do
Professor Andrzej Kulesza, da UFPB (KULESZA,
2013), e uma dissertação de mestrado da USP
sobre Geografia da Educação (HATO, 2010) .
Fomos procurando mais trabalhos ao
longo do tempo, isso em 2013, e de 2014 para
cá, descobrimos uma produção muito forte nos
países de língua inglesa. Inclusive, achei um texto
outro dia que trata da “breve história da geografia
das políticas de educação” dos anos 80, 90 para
cá, escrito por um professor do Canadá, um dos
Estados Unidos e um da Austrália (YOON, GULSON,
LUBIENSKI, 2018). A partir daí, percebemos
também que muita gente até faz trabalhos que
poderíamos chamar de Geografia da Educação
no Brasil, mas não chamam assim ou porque nunca
ouviram falar desse campo e não o reconhecem
ou porque preferem não usar esse termo. A gente,
na verdade, não tem ideia de quantos são esses
trabalhos, acho que falta um trabalho de peso,
tipo estado da arte, de procurar o termo Geografia
da Educação porque ele não é muito utilizado no
Brasil. Penso também que um grande desafio da
estruturação desse campo é entender como ele se
consolida nas universidades que já o desenvolvem

fora do Brasil, mas também como podemos dar a
nossa cara. Primeiro, pensando no viés crítico, já
que nem todos os estudos que a gente teve acesso
apresentam essa abordagem. O outro ponto seria
sobre o que é a Geografia da Educação no Brasil.
O professor Eduardo Girotto (Departamento de
Geografia da USP), por exemplo, acabou de
lançar um Atlas das políticas educacionais da rede
estadual de São Paulo (GIROTTO, 2018) e ele não
identifica o trabalho como Geografia da Educação,
mas também não recusa o termo. Por isso, acho
que esse é um campo que tem muito para avançar,
ainda mais como eu falei, no dia que alguém fizer
esse estado da arte e ver o que a gente tem de
produção, a gente vai ter uma ideia do que é essa
Geografia da Educação no Brasil e do que a gente
pode chamar de Geografia da Educação1.
Eu vejo quatro formas de contribuição da
geografia no debate sobre políticas educacionais e
elas se dão em diferentes escalas, o que já é uma
questão geográfica. Primeiro, eu penso que ela
nos ajuda a compreender os projetos globais de
educação, a entender que política educacional não
é uma coisa só nacional, ela tem uma dimensão
global que às vezes não conseguimos compreender.
E está muito presente, por exemplo, quando a
gente analisa a própria questão curricular, a BNCC,
as políticas de educação do Banco Mundial. Isso
tem uma dimensão geográfica que pode ser mais
evidenciada. Então, é sobre essa educação para
o capital que a gente está falando, porque é ele
que comanda o processo de globalização. E como
vemos esses projetos que estão em jogo nesse
momento? Acho que a geografia nos ajuda muito
a entender todo esse processo.
A segunda contribuição está ligada à
compreensão das relações entre as políticas de
gestão do território e as políticas educacionais.
É importante entender que a educação é um dos
fatores que estão presentes na gestão do espaço
urbano, das políticas urbanas, por exemplo. Eu
acho que as pesquisas vão ajudar a compreender
como e porque esses fatores se interligam. O Prof.
Girotto contribui muito com isso quando ele localiza
e compara a política de expansão do capital
imobiliário, em São Paulo, com o fechamento de
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escolas estaduais justamente em áreas nobres da
cidade e vê que muitos desses terrenos passam a
ter grandes projetos imobiliários (GIROTTO, 2016).
A terceira forma de colaborar vai um pouco na linha
da pesquisa que estou fazendo com alguns outros
colegas do grupo de pesquisa que coordeno, o
GeoEJA, que é sobre a relação entre a demanda
por educação com o atendimento e como isso se
dá espacialmente, ou seja, a relação demanda/
oferta (SERRA et. al., 2017; SERRA e REGUERA,
2019)). A gente pesquisa a EJA, mas isso pode se
dar desde a Educação Infantil até o ensino médio
e ensino superior.
E a quarta contribuição está na escala
da escola. É sobre você olhar para o entorno da
escola, por exemplo, ou perceber a escola como um
espaço geográfico. Alguns chamam de geografia
da escola, mas, para mim, é geografia da educação
também. A perspectiva freiriana, por exemplo, é
muito geográfica, nesse sentido. Quando Paulo
Freire diz que você não pode pensar no currículo
da escola sem entender em que contexto você
está, a geografia tem uma contribuição incrível para
dar. Procuramos indicar esse caminho quando, na
Prática de Ensino, pedimos aos estudantes uma
atividade chamada “o olhar geográfico sobre a
escola”, em que eles têm que desenvolver um
trabalho nessa perspectiva na escola em que fazem
o estágio (SERRA, ROCHA e MARQUES, 2019).
GIRAMUNDO: Você, que já atua há algum tempo
na formação de professores, acompanhou uma
mudança significativa nos modelos curriculares
dos cursos de licenciatura, que aumentou
significativamente a carga horária de estágio,
acabou com o 3+1, disciplinas relacionadas à
formação de professores passaram a ser oferecidas
também por professores do departamento de
Geografia, etc. Como avalia todo este processo?
PROF. ENIO SERRA: Eu vou falar sobre UFRJ porque
foi onde participei mais diretamente. Sei do
debate em outras instâncias, como a ideia que
alguns defendem sobre o geógrafo docente com
uma formação única, mas como eu vim de uma
formação separada, para mim era normal ser
112

assim. A única coisa é que na UERJ, na época
em que fiz a graduação, se o estudante quisesse
fazer bacharelado depois da licenciatura, bastava
se rematricular. No caso da UFRJ, acho que foi
importante a separação, não só porque veio de uma
lei nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais
das Licenciaturas (BRASIL, 2002), que, de certa
forma, exigiam cursos específicos de formação
de professores, mas principalmente porque ajudou
a dar mais visibilidade à licenciatura e fez com
que o Departamento de Geografia olhasse para
a licenciatura de uma outra forma. Eu não digo
que tenha mudado radicalmente o pensamento e
a lógica de que a formação de professores é um
apêndice ou é algo menor e posterior à formação
do geógrafo. Isso acho que ainda persiste, embora
bem menos do que antes, mas foi muito importante
essa alteração porque mudou a visão de muitos
professores lá. Se não tivesse havido a separação,
talvez isso não teria acontecido.
Agora, se você me perguntar por princípio, e
vendo a situação dos alunos, acho que a formação
conjunta não é ruim, mas, no contexto histórico
que a gente vivia naquele momento e que vive
ainda hoje, era preciso dar essa carga, essa força
para a licenciatura, entendendo que isso pode
e vai mudar ao longo do tempo. Hoje, estamos
passando por uma nova reforma da licenciatura e
do bacharelado no Departamento. Não posso dizer
muito sobre a reforma do bacharelado porque não
participei das discussões, mas sei que está vindo
uma proposta bem interessante. Ter separado os
cursos fez com que o Departamento de Geografia
passasse a oferecer disciplinas na área de ensino e
ter um professor específico para essa área. E isso
só foi possível por conta da separação. O primeiro
foi o Professor Rafael Straforini, que depois se
transferiu para a Unicamp, e agora está o Professor
Eduardo Maia, os dois com trajetória na área de
ensino e que carregam a discussão da educação
de uma maneira muito forte. Tenho certeza de que
a presença deles, de alguma maneira, contribuiu
muito com o departamento.
Como disse, estamos agora numa segunda
reforma da licenciatura, a primeira foi para instituir
o curso e agora para reorganizá-lo. Enfrentamos
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dificuldades com as contingências relacionadas à
conjuntura política porque se pensa numa reforma
sem ter como ampliar muito as disciplinas, pois
praticamente não pode haver concurso e esse
é sempre um grande dilema. Estamos passando
por isso também na Pedagogia, pois não sabemos
muito o que virá para a formação docente em
termos de políticas nacionais, então, nesse
momento, acho que é um processo que ainda está
suspenso, estamos trabalhando, mas a sensação é
de que mudanças estruturais vêm muito forte e não
sabemos que nível de resistência teremos para isso.
E eu falo dessa conjuntura porque percebemos uma
tendência a uma visão de professor reprodutivista
e não à perspectiva intelectual do professor, que é
um profissional que pensa currículo, pensa políticas
de educação e não apenas reproduz o que o
manual didático vai dizer para ele. Isso também é
uma luta por autonomia, você garantir a autonomia
do professor pela liberdade de expressão diante
dessa coisa doida que a gente vive de censura de
vários tipos e do ataque ao caráter público e laico
da escola e da universidade pública. É um cenário
muito indefinido com forte tendência também
para uma linha política que disputa o poder pelo
empresariamento da educação, incluindo aí a
formação de professores. Então, é um momento
em que temos a sensação de que tudo está em
suspenso.
GIRAMUNDO: Pra finalizar, diante de tantas mudanças
recentes nas políticas educacionais quais são os
principais desafios no campo da formação de
professores? Que recado daria para os recémegressos nas licenciaturas em Geografia?
PROF. ENIO SERRA: Penso muito sobre isso e vejo
que o maior desafio está em aprender a formar
na luta porque a gente está num período de luta
intensa. Para nós que acreditamos no caráter
público da escola e da universidade, de agora
em diante, a luta é permanente. Por isso, é
preciso formar professores na luta. Não é que a
luta tivesse acabado, é que até recentemente ela
estava em outro patamar. Mas agora, em função
do retrocesso em vários âmbitos, é um desafio

pensar e fazer aquilo que sempre fizemos nesse
contexto de luta. E quando eu falo de luta não é
só ir em manifestações e fazer greve, é fazer das
aulas um momento de reflexão sobre essas coisas.
Sempre chamo a atenção dos estudantes para
o caráter intelectual do professor porque nessa
loucura da vida, os meninos e meninas, quando se
formam, podem apenas reproduzir o que está no
livro didático, na BNCC e sem aquela visão mais
abrangente e crítica. Então, chamamos muito a
atenção para isso nos trabalhos que propomos,
no olhar geográfico que você pode ter sobre a sua
escola. Você não está chegando lá e “fechando a
porta” simplesmente. É importante que se tenha
clareza sobre o papel de educador, pois você está
olhando todo aquele processo de uma outra forma
e fazendo interlocuções com seu aluno. E isso é
papel intelectual, é difícil, mas é necessário.
Outro campo de desafios é o trabalho sem
condições adequadas, como a questão salarial,
por exemplo. Por enquanto, sabemos que isso não
vai mudar tão cedo, principalmente em função do
contingenciamento de verbas. Nas universidades
públicas já estamos enfrentando esse desafio, pois
como se vai fazer pesquisa sem financiamento?
Como você vai pensar ações para o próprio ensino
e a extensão universitária sem financiamento? É um
futuro difícil que se avizinha para a universidade
pública e vejo que, nesse momento, nossa luta
e pressão é para não perdemos muito, pois
sabemos que já estamos perdendo. Junto a isso,
há também a luta contra o empresariamento da
educação em todos os níveis e nós, que somos
formadores de professores, não estamos lutando
só pela universidade, lutamos pela escola pública
também. Estar na escola acompanhando estágio
nos sensibiliza para isso. A luta de vocês do Colégio
Pedro II, por exemplo, é a nossa luta também. A luta
da escola estadual é também a nossa luta. E como
estamos em contato direto com os professores das
escolas, é impossível não nos envolvermos. Esse
também é nosso papel.
Em relação ao recado para os egressos,
tenho uma observação a fazer. Há uns quatro
ou cinco anos atrás, víamos os licenciandos
terminando o curso e praticamente todos já
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estavam empregados, muitos com concurso
público. De uns três anos para cá, não mais. É
impressionante como foi rápido isso. Por exemplo,
as primeiras turmas do curso de especialização,
o CESPEB, com ênfase em Ensino de Geografia2
eram formadas basicamente por professores de
redes públicas, alguns de muito tempo outros
nem tanto. Nessa turma mais recente, aberta em
2019, nem todos atuam em escolas públicas. Em
geral, são professores da rede privada apenas,
muitos em relações precárias de trabalho. Com
isso, quero dizer que é difícil falar qualquer coisa
para os egressos nesse sentido das condições e
relações de trabalho. Diria apenas que é preciso
lutar de forma inteligente. Você tem que sobreviver,
você tem que trabalhar, então você vai fazer isso
sabendo que é difícil e que você vai enfrentar
muitos desafios, mas é ali que está a luta, já que
ser professor é contribuir para algum projeto de
sociedade, não há neutralidade nessa história.
E isso eu acho que é algo importante que esse
egresso perceba de alguma forma.
Por fim, outra coisa que eu diria, e que
pode parecer uma coisa boba, é a necessidade
de se acreditar na capacidade dos alunos. Durante
minha vida de professor, vi alguns colegas que
não acreditavam nos alunos e já reproduziam
preconceitos, chegavam na escola municipal e
já definiam o destino do aluno. Isso significava
que essas pessoas não acreditavam em seu
próprio trabalho e determinavam a reprodução
de classe social. Então, é fundamental acreditar
nessa capacidade, principalmente na escola
pública municipal e estadual, que são as que mais
precisam dessa crença. De certa forma, isso tem
a ver com aquilo que estávamos falando antes, é
preciso acreditar que outros projetos de educação

são possíveis. Sei que para quem está começando
agora, com o país num mar de coisas horrorosas,
é muito difícil pensar assim. Mas, tivemos a
experiência de Angra e de Porto Alegre nos anos
1990 e tantas outras Brasil afora, a gente precisa
de alguma forma acreditar que o contexto atual vai
passar. Não sabemos como e quando vai ser isso,
mas se já aconteceu um dia, é possível acontecer
de novo. Agora, essa mudança de contexto não
significa ficar esperando e achar apenas que tudo
vai mudar um dia, ela depende do que a gente faz
agora. Acho que esse é um recado importante que
fica para podermos ter força para continuar.
NOTAS
1

Alguns meses após a entrevista, participei de uma banca de

exame de qualificação de doutorado em que o autor apresenta em
seu texto um levantamento minucioso sobre trabalhos e pesquisas
que poderiam ser incluídos no campo da Geografia da Educação
no Brasil. Desenvolvido por Marcus Vinícius Gomes, o trabalho é
denominado Geografias da Educação: em defesa de um subcampo e
pela construção de um outro olhar para a educação escolar (GOMES,
2020) e foi apresentado no âmbito do Programa de Pós-Graduação
em Geografia da UFRJ. Nesse sentido, o que apontei na entrevista
como algo ainda a ser feito poderá ser encontrado nesse trabalho que,
em breve, será publicado como Tese de Doutorado em Geografia.
O Curso de Especialização Saberes e Práticas da Educação Básica
– CESPEB é oferecido pela Faculdade de Educação da UFRJ em várias
ênfases. As primeiras turmas da ênfase em Ensino de Geografia às
quais me refiro se constituíram em 2010, 2012 e 2014.
2
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