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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

O Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor(a)! é 

organizado, a partir da sistemática da Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB, 

através de Reuniões de Gestão Coletiva (RGC) e é operacionalizado a partir de 

comissões, com diversas finalidades, de acordo com a dinâmica já experimentada 

em encontros anteriores são elas: Comissão de Relatos de Experiências; Comissão 

de Grupos de Trabalho; Comissão de Trabalhos de Campo; Comissão de Alojamento; 

Comissão de Monitoria; Comissão de Comunicação e Ouvidoria; Comissão de 

Atividades Culturais e Comissão de Ciranda. Cada Seção Local da AGB se insere em 

alguma das comissões de trabalho.  

 

 

COMISSÕES 

 

Monitoria: SLs Belo Horizonte, Fortaleza e Presidente Prudente; 

Relatos de experiências: SLs Caicó, Fortaleza, Niterói, Presidente Prudente e São 

Paulo; 

Grupos de Trabalho: SLs Fortaleza, Juiz de Fora, Niterói e Três Lagoas; 

Minicursos e Oficinas: SLs Alfenas e João Pessoa. 

Comunicação e Ouvidoria: SLs Belo Horizonte, João Pessoa e Niterói; 

Ciranda: SLs Belo Horizonte e Rio de Janeiro; 

Alojamento: SLs Juiz de Fora, Belo Horizonte e Três Lagoas; 

Atividades culturais: SLs Belo Horizonte e Juiz de Fora. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro Nacional de Ensino de Geografia, mais conhecido como “Fala 

Professor(a)!”, tem periodicidade quadrienal desde o ano de 1987, reunindo a 

comunidade geográfica (estudantes de graduação e pós-graduação, professores da 

educação básica e do ensino superior, pesquisadores, técnicos e todos aqueles que 

pensam e agem no mundo a partir da Geografia) de todo Brasil para debater os rumos 

do ensino de Geografia, da Geografia brasileira e da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB). Dentre os encontros que se propõem a unificar a comunidade para 

debater os rumos do ensino de Geografia, seu principal objetivo - e a particularidade 

do Fala Professor (a)!, compõe exatamente o seu título: escutar a voz do(a) 

professor(a) ao colocá-lo(a), na estrutura do evento, em lugar de protagonismo1. 

As origens do Fala Professor(a)! remontam um momento ímpar de mudanças 

em uma série de âmbitos da vida social, não apenas no quadro político nacional, mas 

também debates que ocorriam dentro das universidades em relação às bases 

teórico-metodológicas. Essa discussão foi marcante particularmente na Geografia 

que, desde 1978, passava por um processo de redefinição de seus paradigmas, 

resultado de debates que tiveram início na Associação dos Geógrafos Brasileiros 

(AGB)2.  

Assim, desde a sua primeira edição realizada em Brasília (DF), o Fala 

Professor (a)! não se propõe enquanto um encontro academicista, produtivista e 

verticalizado, mas sim em um espaço de debates e de trocas horizontais, que reflete 

e fomenta intervenções e reflexões não apenas da pauta de atuação da AGB, como 

também na construção de políticas educacionais e do ensino público de qualidade 

acessível a todos (as). 

Em sua IX edição, o Fala Professor (a)! terá como o tema “A prática do (a) 

Professor (a) à margem: resistências, saberes e poderes?”. Em meio aos avanços do 

neoliberalismo e da ofensiva neoconservadora, o magistério tem sido alvo de 

políticas diversas, que tentam reconfigurar a profissão, a escola pública e o próprio 

                                                
1 REGO, Nelson. Nota sobre o VII Fala Professor. Revista de Ensino de Geografia, v. 2, n. 2, p. 76-79, 2011. 
2 SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. As diferentes propostas curriculares e o livro didático. PONTUSCHKA, Nídia 
Nacib; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (Org.). Geografia em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002, p. 297-312. 
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sentido da educação. Sendo assim, a proposta da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros é que o IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia seja um momento de 

debates sobre a situação do magistério, sobre os ataques à escola pública e as 

políticas de educação, sobre as resistências de professoras e professores para 

garantir a sua autonomia intelectual e docente e a manutenção dos seus direitos 

como trabalhadoras e trabalhadores da educação, assim como dos direitos da 

população à educação pública de Qualidade. O Fala Professor (a) tem o papel de 

denunciar as pressões e os agentes, mas também é um momento de compartilhar 

práticas, ações, ideias, produção de conhecimentos geográficos e currículos nos 

cotidianos das escolas e que não se moldam à postura das políticas educacionais 

recentes, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Os temas e as atividades existentes na programação para o IX Encontro 

Nacional de Ensino de Geografia foram deliberadas em acordo com o estatuto da 

AGB, de forma coletiva e horizontal durante os amplos debates efetivados nas 

Reuniões de Gestão Coletiva (RGCs) da AGB, mais especificamente desde o ano de 

2015, momento no qual a cidade de Belo Horizonte foi escolhida como sede do IX 

Fala Professor(a). 

As atividades do IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia possuem um 

caráter horizontal e construtivo, correspondendo a um espaço de diálogo de temas 

que fazem parte do dia-a-dia da Geografia bem como outros que tangenciam o 

conhecimento geográfico e forjam importantes debates na sociedade brasileira 

contemporânea. 

A AGB ao propor a realização do evento intenta manter acesa a discussão 

das políticas públicas na área da educação no país, assunto tão caro à sociedade 

brasileira e que não tem recebido a devida importância na definição das prioridades 

de aplicação dos recursos orçamentários.  

Esta entidade intenta, assim, dar seguimento a sua história de promoção do 

debate dos assuntos geográficos bem como promover uma reflexão sobre as 

questões que permeiam a prática profissional dos professores de Geografia. 
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LISTA DE ENDEREÇOS 

 

Escola Municipal Belo Horizonte - E.M.B.H.: Av. José Bonifácio, 189 - São Cristóvão, 

Belo Horizonte - MG. 

Centro de Referência da Juventude - CRJ: Rua Guaicurus, 50 - Centro, Belo Horizonte 

- MG (próximo à Praça da Estação). 

Praça Sete de Setembro: Rua Rio de Janeiro, 624 - Centro, Belo Horizonte - MG. 

Centro Cultural Liberalino Alves: Av. Pres. Antônio Carlos, 821 – São Cristóvão, Belo 

Horizonte - MG. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

Horário 
17/07 

(quarta-feira) 
18/07 

(quinta-feira) 
19/07 

(sexta-feira) 
20/07 

(sábado) 
21/07 (domingo) 

08h30-12h - 
Relatos de 

experiências 
(REs) 

Relatos de 
experiências 

(REs) 

Mesa redonda: 
Diante do 

neoconservadorismo 
e o neoliberalismo: 

uma educação 
crítica será possível? 

Trabalhos de 
campo/minicursos 

e oficinas 

14h-17h Credenciamento 
Grupos de 
trabalho 

(GTs) 

Grupos de 
trabalho 

(GTs) 
Plenária Final 

Trabalhos de 
campo/minicursos 

e oficinas 

18h-21h 
Abertura Fala 
Professor (a)! 

Plenária 
Política 

Fórum de 
GTs 

Plenária Final - 

- - - 
Atividade 
Cultural 

- - 
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CREDENCIAMENTO: 17/07 – Quarta-feira –14h-17h 
Serão realizadas e efetivadas as inscrições para o Encontro Nacional de Ensino de 

Geografia, inscrições para os Trabalhos de Campo e qualquer dúvida poderá ser 

tirada com as comissões de trabalho.  

Local: Centro de Referência da Juventude - CRJ: Rua Guaicurus, 50 - Centro  (próximo 

à Praça da Estação).O Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte é o 

primeiro aparelho público direcionado especificamente para o segmento jovem em 

Minas Gerais com o objetivo de promover atividades de cultura, lazer, esporte, 

educação, formação profissional, dentre outras; produzir e divulgar informações de 

interesse dos jovens; ampliar a formação, o conhecimento, as oportunidades e as 

habilidades que auxiliem na inserção social dos jovens; articular-se com entidades e 

instituições ligadas ao universo da juventude, bem como integrar e apoiar iniciativas 

locais3. 

Importante: para aqueles que se inscreveram na categoria associados, no 

credenciamento será necessário apresentar o comprovante de pagamento de 

associação à AGB, referente ao ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Maiores informações sobre o CRJ - Belo Horizonte disponíveis em:  

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/outro-servico/prefeitura/centro-de-referencia-da-juventude-crj-bh 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/outro-servico/prefeitura/centro-de-referencia-da-juventude-crj-bh
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ABERTURA/ATIVIDADE FALA PROFESSOR (A)! “A PRÁTICA DO (A) 
PROFESSOR (A) À MARGEM: RESISTÊNCIAS, SABERES E PODERES”: 
17/07 – Quarta-feira – 18h-21h30 
Local: Praça Sete de Setembro na Rua Rio de Janeiro, 624, Centro. 

 

Ementa: Esta atividade será a abertura do IX Fala Professor(a)! e acontecerá na rua. 

O local escolhido para sediar esta atividade é a Praça Sete, ponto central de Belo 

Horizonte. A praça é referência histórica de diversas manifestações políticas e está 

próxima aos sindicatos de professores da rede pública (Sind-Rede BH) e do estado 

de Minas Gerais (SIND-UTE/MG), sendo um importante marco das lutas docentes na 

cidade. A atividade Fala Professor(a)! será um convite à capital mineira, aos 

movimentos sociais, aos sindicatos, aos docentes, à juventude e aos encontristas a 

participar e construir o Fala Professor (a)!. Será um debate político sobre o tema do 

encontro: A Prática do(a) professor(a) à margem: resistências, saberes e poderes. 

Convidamos professoras e professores, alunas e alunos, agebeanas e agebeanos, 

todos para um debate qualificado sobre as temáticas do encontro, somando esforços 

para a construção de um projeto político coletivo e crítico!  

Inicialmente teremos a abertura do encontro com Eduardo Girotto (Presidente da 

Diretoria Executiva Nacional da Associação dos Geógrafos Brasileiros) e Derly Fontes 

(professor de Geografia da Escola Municipal Belo Horizonte e representante da AGB 

Seção Local Belo Horizonte). 

A atividade Fala Professor (a)! será composta por: Marcos Vinícius Amaral (Estudante 

de Geografia da UFV e secundarista nos movimentos de ocupação das escolas em 

São Paulo em 2015); Fabrícia Costa Corrêa (Professora da educação básica na rede 

municipal de São Pedro da Aldeia/RJ e na rede estadual do Rio de Janeiro / membro 

do GT de ensino da AGB Seção Local Niterói); Carlos Josué de Assis (Professor da 

educação básica na rede de ensino de Fortaleza e associado da AGB Fortaleza); 

Fernando Conde (Professor de Didática e Estágio da Licenciatura em Geografia da 

UFV, Coordenador do Laboratório de Geografia e Educação (LAGE) e associado das 

AGB-Viçosa e AGB-BH).  

*Após a atividade de abertura haverá um ensaio aberto do baque Humaitá, grupo 

cultural que estuda tradições brasileiras principalmente através da musicalidade.  
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: 18 e 19/07 (quinta e sexta-feira) – 08h30-
12h 
Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) 

 

Ementa: Durante o Encontro este espaço será destinado para o relato de práticas 

pedagógicas realizadas por docentes de forma individual ou em grupo, estimulando 

o compartilhamento de experiências vivenciadas em salas de aula ou em outros 

espaços educativos. Os Relatos de Experiências se diferenciam dos formatos 

clássicos de apresentação de trabalhos acadêmicos, pois ele se dedica a construir 

um espaço de socialização das práticas docentes, tomando como referência o que 

os(as) professores(as) e docentes têm adotado de metodologias, materiais didáticos, 

formas de organização coletiva, práticas de resistência, debates acerca do ensino e 

outros. 
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Eixo temático Local 

Eixo 1: Métodos e projetos de 
intervenção didática I 

Sala 1 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 2: Métodos e projetos de 
intervenção didática II 

Sala Y – CRAS – 1º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 3: Métodos e projetos de 
intervenção didática III 

Sala 5 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 4: Métodos e projetos de 
intervenção didática IV 

Sala 14 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 5: Métodos e projetos de 
intervenção didática V 

Biblioteca – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 6: Ensino de Geografia e 
Currículo I 

Sala 3 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 7: Ensino de Geografia e 
Currículo II 

Sala 2 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 8: Geopolítica e precarização 
do trabalho docente 

Sala 12 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 9: Escola como espaço de 
conflitos I 

Auditório – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 10: Educação especial, 
inclusiva e de jovens e adultos 

Sala 13 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 11: Natureza e Meio Ambiente Sala da coordenação – 1º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 12: Ensino de Geografia e 
questões étnico-raciais 

Sala 11 – 2º Piso E.M.B.H. 

Eixo 13: Educação Popular Sala 4 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Eixo 14: Gênero e diversidade na 
escola 

Sala 54 – 2º Piso –E.M.B.H. 

Eixo 15: Educação do Campo Sala X – CRAS – 1º Piso – E.M.B.H. 

 

 

 

 



 

Página 12 

 

GRUPOS DE TRABALHO (GTs): 18 e 19/07 (quinta e sexta-feira) – 14h-
17h 
Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Auditório e Salas 1, 2 e 14. 

 

Ementa: Ao longo dos últimos anos, a Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) tem 

fortalecido a experiência de organização em torno dos Grupos de Trabalho (GTs). Em 

linhas gerais, os GTs se constituem em uma metodologia de trabalho coletivo, com 

características diversificadas conforme a autonomia de cada Seção Local e que 

mantém linhas gerais comuns relacionadas à indissociabilidade entre a teoria e a 

prática, com atividades de debate teórico e intervenção efetiva na sociedade em que 

está inserida. O espaço dos GTs no IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia - 

Fala Professor(a), constitui um momento em que os GTs atualmente existentes nas 

Seções Locais da AGB apresentam aos encontristas os debates que vêm realizando 

e convocam a comunidade a contribuir com a discussão dessas problemáticas e 

participar das ações. 

 

Grupo de Trabalho (GT) Local 
GT de Ensino – AGB Seção Local Niterói 

Título – A implantação da BNCC do Ensino 
Fundamental e a disputa pela Geografia no Ensino 

Médio: balanço crítico e tarefas dos professores de 
geografia 

Sala 1 – 2º Piso – E.M.B.H. 

GTs de Ensino – AGB Seção Local São Paulo; AGB 
Seção Local Rio de Janeiro; AGB Seção Local Porto 

Alegre 
Título – Impactos das desigualdades do/ no 

território sobre a dinâmica escolar: contribuições da 
Geografia "ou” do ensino de Geografia. 

Auditório – 2º Piso – E.M.B.H. 

GT de Ensino e Educação -AGB SL Fortaleza 
Título: Geopolítica, Mercantilização e 

Financeirização da Educação pública Brasileira 
Sala 14 – 2º Piso – E.M.B.H. 

GT Questão Alimentar –AGB Seção Local São Paulo. 
Título 1º encontro 18/07 - A alimentação dos 

brasileiros no século XXI: fome oculta, obesidade e 
outros problemas relacionados à alimentação. / 
Título 2º encontro 19/07 - Educação alimentar e 
dialogicidade: por uma prática fundamentada na 

realidade em que a pessoa e os grupos vivem 

Sala 2 – 2º Piso – E.M.B.H. 
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GT de Ensino – AGB Seção Local Niterói 

Título: A implantação da BNCC do Ensino Fundamental e a disputa pela Geografia no 

Ensino Médio: balanço crítico e tarefas dos professores de geografia 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 1 

Coordenadores: Allan Hau, Astrogildo França; Débora Simas; Fabricia Correa; Marcos 

Couto; Rodrigo Coutinho; Ronald Coutinho. 

Ementa: Apesar da posição e dos esforços da AGB contra a aprovação da BNCC, a 

mesma foi homologada pelo MEC no governo Michel Temer; agora está em fase de 

implantação nos Estados e Municípios do Brasil. Na Reforma do Ensino Médio a 

Geografia NÃO está garantida enquanto disciplina, pois de acordo com a Lei 

13.415/2017 a Geografia não é um Componente Curricular Obrigatório, além de não 

fazer parte dos Estudos e Práticas. Assim, embora presente na BNCC do Ensino 

Médio, a inclusão da Geografia nos currículos dos diferentes itinerários formativos 

não está garantida. As políticas educacionais neoliberais e a gestão empresarial da 

educação pública tendem a se aprofundar no atual Governo, acrescentando-se a isso 

novos agravantes como: invasões e censuras as instituições escolares e 

universitárias, prisões arbitrárias aos profissionais da educação bem como de 

lideranças dos movimentos sociais, além do combate a todas as formas de 

pensamento crítico através da disseminação de falácias como uma suposta 

hegemonia do marxismo cultural nas práticas pedagógicas. As privatizações, a 

reforma da previdência, o limite de gastos sociais com a Lei do teto dos gastos 

públicos, entre outros, expressam a recomposição da hegemonia burguesa diante da 

crise estrutural do capital. Nesta conjuntura/estrutura, o objetivo do GT de Ensino é 

fazer um balanço crítico da BNCC de Geografia e de sua implantação, e debater 

formas de intervenção da AGB na composição dos currículos dos diferentes 

itinerários formativos do Ensino Médio, que garanta a presença do componente 

curricular Geografia como instrumento de formação científico-cultural-profissional 

da juventude brasileira. 
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GTs de Ensino – AGB Seção Local São Paulo; AGB Seção Local Rio de Janeiro; AGB 

Seção Local Porto Alegre 

Título: Impactos das desigualdades do/ no território sobre a dinâmica escolar: 

contribuições da Geografia “ou” do ensino de Geografia 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Auditório 

Coordenadores: Roberto Marques (GT de Educação/Seção Rio de Janeiro); Eduardo 

Girotto (GT de Educação Ensino/Seção São Paulo); Talita Herechuck (GT de 

Ensino/Seção Porto Alegre). 

Ementa: Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos docentes de geografia 

desde o início dos anos 90, os GT de Educação e Ensino passaram a assumir grande 

responsabilidade dentro da AGB. Em movimentos mediados pelos espaços 

universitários e pela necessidade de aprofundamento de questões pedagógicas 

realizadas nos espaços sindicais houve uma intensificação do diálogo com os 

professores de geografia da educação básica, que complexificaram os conteúdos e 

as temáticas relacionadas ao ensino e a ciência geográfica. Dessa forma, a proposta 

do GT no IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia IX Fala Professor(a), a ser 

realizado em Belo Horizonte, é a de refletir sobre como a geografia ou o ensino da 

geografia podem se inserir nos debates sobre os processos e os impactos da 

produção de desigualdades do/no território da dinâmica escolar. Assim separamos 

cinco temas para serem trabalhados no GT durante o evento: 

1. Os sistemas escolares e a produção de desigualdades territoriais: 

Elemento constitutivo da sociedade brasileira e aprofundado no cenário atual, a 

produção de desigualdades tem expressão e dimensão territorial. Os sistemas 

escolares e as escolas são ao mesmo tempo produtos e vertentes desses processos. 

É papel da geografia buscar identificar, analisar e debater as dimensões territoriais 

dessas desigualdades. 

2. O papel das políticas públicas no reforço das desigualdades vivenciadas 

nos sistemas e nas escolas de educação básica: 

A Lei n. 13.415/17, de Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular 

são algumas das mais visíveis políticas, talvez mesmo as mais importantes, que têm 

sido implementadas, reforçando desigualdades socioespaciais históricas. Há, 
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contudo, outras políticas, inclusive as implementadas nas esferas estaduais e 

municipais, que se articulam ao conjunto de ações que incidem sobre os cotidianos 

das escolas, que também devem ser debatidas. 

3. Formas de luta, resistência e enfrentamento ante o que nos cala: 

Nos últimos anos, setores conservadores diversos, agentes empresariais, agentes de 

órgãos governamentais e entidades internacionais (e supranacionais) vêm 

exercendo forte pressão sobre as escolas e o trabalho de professoras e professores. 

Há, porém, reações em diversos níveis e formas, as mais variadas, de enfrentar as 

ofensivas. É necessário fazer um debate amplo sobre tais ataques, bem como trocar 

experiências sobre as formas de enfrentamento e resistência. 

4. A Geografia como disciplina e condição: 

No atual contexto de reformas e de imposição do sentido mercadológico da 

educação, a geografia vem sendo explicitamente descaracterizada. O que era uma 

disciplina consolidada como integrante da nossa cultura escolar por mais de um 

século, passou a ser um conjunto de poucas “competências”, reduzidas a um código 

e alguns conceitos mal explicados, sem contextualização e sem sentido. É 

importante fazermos uma reflexão séria e profunda sobre os sentidos da geografia e 

os processos de descaracterização pelos quais ela vem passando como conteúdo 

escolar, bem como uma discussão sobre a geografia escolar, de maneira mais 

ampliada. 

5. Precarização da profissão e da formação docente: 

Temos visto, nos últimos anos, ataques frontais aos direitos de trabalhadores da 

educação. Mais do que isso, vemos uma desqualificação da própria profissão, cada 

vez mais sendo ignorada na sua dimensão de ofício e trabalho intelectual, para ser 

reduzida à condição de execução de conteúdos externamente elaborados. É 

fundamental debatermos os processos de precarização da profissão, que não se 

limitam ao rebaixamento dos baixos ou ao processo de “uberização”, mas atingem, 

também, os próprios estatutos do ofício e a dignidade profissional. 

Tendo em vista que o processo de precarização da educação e do ensino de 

Geografia é uma problemática nacional este GT é fruto da articulação de três GTS de 

ensino das seções locais Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 
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GT Educação – AGB SL Fortaleza 

Título: Geopolítica, Mercantilização e Financeirização da Educação pública Brasileira 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 14 

Coordenadores: João César Abreu e Carlos Josué de Assis. 

Ementa: É notório que o mercado educacional brasileiro vive um processo de 

concentração de capital e penetração do capital internacional no país. Sabendo que 

a educação básica no Brasil é um espaço vasto a ser ocupado pelo capital, daí o papel 

do Estado no processo de financeirização e privatização da educação pública 

brasileira. As ações do Estado ultraneoliberal conjuntamente com o “power word of 

corporate”, alinharam suas formas de lucro a partir de todos os setores da sociedade, 

inclusive o setor educacional, a partir de grandes corporações do setor, alinhadas aos 

bancos que regem e dominam a educação no mundo. Esse fato é o problema central 

do referido eixo que possibilita discutir, analisar, avaliar e traçar estratégias de 

trabalho e pesquisa com o intuito de resistir a esse modelo excludente que trata a 

educação brasileira como mercadoria. Acreditamos que a educação deve se dá para 

além do capital, conforme afirmou István Mészáros. A proposta é criar um espaço de 

compartilhamento de experiências, análises e reflexões sobre os desafios da 

financeirização da educação brasileira e as formas de luta e resistência frente ao 

avanço do capital nesse setor, dialogando com os diversos sujeitos sociais que 

fazem a educação no país, como professores, estudantes, coordenadores, diretores, 

secretários, políticos, etc. Por fim, acreditamos que é preciso ensinar e pensar a 

sociedade tendo como parâmetro o ser humano, exigindo à superação da lógica 

desumanizadora do capital e da educação, que tem no individualismo, no lucro e na 

competitividade os fundamentos máximos do controle social. 
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GT Questão Alimentar – AGB Seção Local São Paulo 

Título 1º encontro 18/07: A alimentação dos brasileiros no século XXI: fome oculta, 

obesidade e outros problemas relacionados à alimentação. /  

Título 2º encontro 19/07: Educação alimentar e dialogicidade: por uma prática 

fundamentada na realidade em que a pessoa e os grupos vivem. 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 2 

Ementa: Nas escolas nos deparamos diariamente com as consequências diretas e 

indiretas da insegurança alimentar e da fome, assim como de outros problemas 

relativos à alimentação presentes no campo e nas cidades. Neste sentido, é 

importante que tenhamos condições de reconhecer e compreender uma realidade 

muitas vezes oculta(da). Essa atividade foi pensada como um momento de formação 

coletiva que, por meio da reflexão e do debate, busca fomentar o interesse pela 

realização de atividades dentro e fora de sala de aula que permitam aos estudantes, 

assim como aos professores e aos demais membros da comunidade escolar, 

refletirem criticamente sobre sua própria alimentação, assim como sobre a situação 

da alimentação dos brasileiros. 

 

Objetivos da atividade: 

- Fornecer subsídios para a compreensão e debate dos problemas relativos 

à alimentação e à fome no Brasil contemporâneo; 

- Promover uma reflexão sobre a educação alimentar dentro e fora do 

ambiente escolar; 

- Compartilhar experiências e propostas voltadas à educação alimentar 

dentro e fora do ambiente escolar; 

- Compartilhar materiais didáticos e paradidáticos que possam ser utilizados 

para a realização de projetos de educação alimentar no ensino básico; 

- Redigir um encaminhamento (ou recomendação) sobre a questão da 

educação alimentar e nutricional para a plenária final do encontro. 
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Cronograma: 

1º encontro (18/07 – 14h-17h): A alimentação dos brasileiros no século XXI: fome 

oculta, obesidade e outros problemas relacionados à alimentação. Nesse encontro 

procuraremos: 

- Caracterizar a alimentação da população brasileira de acordo com 

pesquisas quantitativas (IBGE) e qualitativas;  

- Identificar quais são os principais problemas relacionados à alimentação 

dos brasileiros: fome oculta, obesidade e outros problemas; 

- Compreender como Josué de Castro define o conceito de fome e rompe com 

alguns mitos e tabus acerca desse fenômeno; 

- Relacionar os dados referentes à alimentação dos brasileiros com outros 

dados econômicos e sociais. 

 

2º encontro (19/07 – 14h-17h): Educação alimentar e dialogicidade: por uma prática 

fundamentada na realidade em que a pessoa e os grupos vivem. Nesse encontro 

procuraremos: 

- Problematizar perspectivas de educação alimentar tecnicistas, 

intervencionistas, descontextualizadas e individualizantes; 

- Identificar o potencial da alimentação como objeto de estudo 

interdisciplinar e que permite a articulação dos saberes científico e popular; 

- Reconhecer abordagens e recursos educacionais/pedagógicos 

problematizadores e ativos que possibilitam uma educação alimentar e nutricional 

crítica e popular. 
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PLENÁRIA POLÍTICA: 18/07 (quinta-feira) –18h-21h 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 1 

 

Ementa: Essa atividade tem como intuito promover o debate e a reflexão política em 

torno do funcionamento da Associação dos Geógrafos Brasileiros. A Plenária Política 

não é um fórum deliberativo, cabe a ela exclusivamente realizar avaliação geral da 

entidade. 
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FÓRUM DE GTs: 19/07 (sexta-feira) – 18h-21h 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Auditório 

 

Ementa: Espaço de avaliação, reflexão, encaminhamentos e deliberações em torno 

dos Grupos de Trabalho ao longo do evento, visando colaborar para o 

aperfeiçoamento dessa proposta de trabalho nas diferentes instâncias da AGB. 
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ATIVIDADE CULTURAL: 19/07 (sexta-feira) – 21h 

Local: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira – Av. Presidente Antônio Carlos, 

821, São Cristóvão. 

 

21h15 –Cida Barcelos apresenta performance GENI 

Cida Barcelos é atriz, ativista e produtora cultural atuante na cidade de Belo 

Horizonte. Seus trabalhos nas artes cênicas exploram a literatura, a poesia, a cultura 

e a história da cidade, junto aos festejos e as tradições populares. Cida conjuga 

produção autoral e coletiva em toda sua trajetória, e é agente fomentadora de 

atividades culturais em diversos espaços da cidade. 

Geni é um espetáculo dirigido pelo diretor Roberson Domingues e conduzido pela 

atriz Cida Barcelos. Após anos de pesquisa sobre a região da Lagoinha, conta a 

história de uma prostituta moradora da região boêmia do bairro. Inspirada na música 

Geni e Zepelim, de Chico Buarque, a peça também passeia por pontos tradicionais da 

cidade de Belo Horizonte, dando luz a patrimônios esquecidos da cidade que 

atravessam a história de uma mulher da vida. O corpo de Geni e o lugar misturam-se 

de forma poética, trazendo à tona, lembranças do tempo. 

 

22h – Wontanara 

Wontanara, que em língua Sussu quer dizer “Estamos Juntos”, é um grupo de 

pesquisa e interpretação da Cultura do Oeste Africano. Por meio da música e da 

dança propõe uma viajem guiada por tambores, balafones, krins e cantos desta 

região. 
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MESA-REDONDA: “DIANTE DO NEOCONSERVADORISMO E O 
NEOLIBERALISMO: UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA SERÁ POSSÍVEL?”: 20/07 
(sábado) – 08h30-12h 
Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Auditório 

 

Ementa: Nos últimos anos, cada vez mais, é possível observar uma ascensão maior 

das políticas neoliberais e neoconservadoras na educação e em outras áreas sociais. 

Estas políticas estão transformando a finalidade da escola pública, ao não propor a 

melhoria de oportunidades de vida e de trabalho para os nossos estudantes, mas sim, 

o aumento do lucro de empresas (produção de material didático, vouchers, créditos 

fiscais e outros) e da competitividade (avaliações externas) além de fazer-nos voltar 

a uma concepção passada e romantizada do lar e da família e de uma suposta escola 

sem ideologia. A aliança destas políticas está presente no movimento que fez surgir 

a BNCC, a Reforma do Ensino Médio e das diversas tentativas de implantação da 

Escola Sem Partido. Compreendendo que atualmente as escolas públicas são as 

trincheiras da guerra entre políticas de educação opostas, a AGB entende a 

necessidade de debater tais políticas, para assim nos organizarmos em defesa da 

educação pública gratuita e de qualidade, pela profissão e valorização dos docentes 

e discentes, e do ensino crítico de Geografia. 

A mesa será composta pela Prof. Dra. Maria de Fátima Almeida Martins (Faculdade 

de Educação, Universidade Federal Minas Gerais – UFMG), Prof. Dra. Camila Zucon 

Ramos de Siqueira (professora de Geografia no ensino básico da Escola Estadual 

Flávio dos Santos), Aline de Vieira Souza (graduanda em geografia na Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF) e será mediada pelo Dr. Rodrigo Coutinho Andrade 

(professor do Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ). 
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TRABALHO DE CAMPO: 21/01 (domingo) – 08h30-17h 

Locais de saída: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) 

 

Ementa: No IX Fala, Professor (a)!, as atividades de campo têm como objetivo 

principal estabelecer um diálogo entre o tema, os eixos temáticos do evento e a 

realidade local. Nesse sentido, espera-se que os trabalhos de campo problematizem 

as questões do âmbito geográfico, enriquecidas com as trocas de experiências e as 

percepções de professores(as) e estudantes. Ao proporcionar tais diálogos, a 

expectativa é que essa atividade, de um lado, contribua com a compreensão das 

questões locais e, de outro, com a formação dos participantes do encontro. 

 

Trabalho de Campo Ponto de encontro 

Trabalho de Campo: MST Auditório – 2º Piso – E.M.B.H. 

Trabalho de Campo 2: Lagoinha Auditório – 2º Piso – E.M.B.H. 

 

Trabalho de campo 1: Acampamento Pátria Livre – MST 

Taxa de inscrição: R$ 10,00 (inscrição no credenciamento e apenas em dinheiro) 

Vagas: 25 

Local de encontro: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 11 

Ementa: O trabalho de campo ocorrerá no acampamento Pátria Livre do MST, no 

município de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O 

acampamento se encontra às margens do rio Paraopeba, recentemente atingido pelo 

Crime do rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão da empresa Vale 

S.A. Tem-se aí uma escola recém criada que atende os militantes do movimento, e 

que agora também atenderá as crianças da ocupação indígena Naô Xohã, também 

próxima ao acampamento. Essa atividade se propõe a ouvir as experiências de 

resistência na educação do campo, enunciadas por aqueles que entendem a 

educação como instrumento de luta fundamental. Nos atentaremos também aos 

conflitos em relação à luta pela terra e às transformações causadas pelos crimes 

ambientais das mineradoras no estado de Minas Gerais. 
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Trabalho de campo 2: Complexo da Lagoinha: A encruzilhada de Belo Horizonte 

Taxa de inscrição: gratuito. 

Vagas: 25 

Local de encontro: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 12 

Ementa: Esta atividade de campo tem o objetivo de desvelar o complexo da Lagoinha, 

bairro dos entornos da Escola Municipal Belo Horizonte, sede do IX Fala Professor(a). 

Desde sua ocupação, a Lagoinha foi habitada pelos trabalhadores que vieram 

construir a então nova capital do estado, até seus meandros culturais diversos que 

fizeram brotar uma boemia popular. A proximidade com o centro, lugar de passagem, 

lugar de trabalhadores (as vezes sem trabalho.) são elementos da dinâmica de 

encruzilhada. O complexo da Lagoinha conta a história da primeira ocupação de BH 

e da origem do primeiro bairro fora da avenida do Contorno. Eis um fragmento 

espacial interessante que conta sobre o início da construção da metrópole. Esta 

atividade permitirá compreender as alterações no uso e ocupação da periferia, 

sobretudo com relação aos processos de modernização, expresso nas grandes obras 

viárias. Entre o centro e a expansão do vetor norte, havia uma Lagoinha no meio do 

caminho.... Havia uma pedra no meio do caminho...no meio do caminho havia uma 

pedra...A Atividade será uma caminhada pela Lagoinha, passando por lugares como 

a Pedreira Prado Lopes, o Iapi e a ocupação Pátria Livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 25 

 

MINICURSOS E OFICINAS – 21/01 (domingo) – 08h30-17h 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) 

Ementa: As oficinas e os minicursos são espaços onde são oferecidas atividades de 

caráter prático e teórico, que proporcionam novos conhecimentos e vivências na sala 

de aula, a partir do compartilhamento de experiências de indivíduos e grupos.  
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MINICURSOS 

 

Minicurso Local 

Minicurso 1: O ensino de Geografia e a produção 

de texto sobre memória, identidade e lugar como 

recurso metodológico em sala de aula. 

Sala 13 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Minicurso 2: Metodologias ativas em sala de 

aula: as tecnologias educacionais e o papel do 

professor no ensino de Geografia 

Sala 12 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Minicurso 3: Pedagogia libertária: escritos sobre 

educação e geografia 
Sala 1 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Minicurso 4: A cartografia tátil como ferramenta 

pedagógica no ensino de Geografia: confecção 

de mapas táteis 

Sala 5 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Minicurso 5: Questões e relações étnico-raciais 

e o ensino de Geografia: práticas 

interdisciplinares de combate ao racismo 

Sala 11 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Minicurso 6: A multiplicidade do espaço escolar 

emerge em imagens 
Sala 14 – 2º Piso – E.M.B.H. 

 

Minicurso 1: O ensino de Geografia e a produção de texto sobre memória, identidade 

e lugar como recurso metodológico em sala de aula 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 13 – 2º Piso 

Proponente (s): Andressa Elisa Lacerda, Ana Carolina Santos Barbosa, Alan Gustavo 

Fernades Pacífico, Deborah da Costa Fontenelle, Hilton Silva Junior e Vinícius Silva 

de Moraes – professores do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(CAp/UERJ); Ana Claudia Prudencio Lessa e Nathalia Pacheco Santolin de Oliveira –

Licenciandas em Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Ementa: O minicurso tem como principal objetivo socializar uma metodologia de uma 

oficina desenvolvida pelo projeto de extensão Lugar, Memória e Identidade dos 

Bairros do Rio de Janeiro, inserido no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da 

Silveira (CAp-UERJ). A metodologia da oficina consiste em construir habilidades de 

produção de texto em que os diversos autores (alunos em geral) possam expressar 
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como os mesmo se identificam com os bairros onde moram. Partindo do exemplo de 

alguns contos e crônicas (como os do livro “Meu Lugar”, de Luiz Antônio Simas e 

Marcelo Montinho) onde diversos autores materializam em forma de texto o modo 

como enxergam seus lugares, especialmente os bairros cariocas, objetiva-se buscar 

meios para que o público-alvo possa socializar as relações existentes nos lugares 

onde vivem. A ideia é que construir um material onde estejam sintetizadas as ideias 

de memória, lugar e identidade de diferentes bairros onde as pessoas vivem ou por 

onde elas passaram de forma marcante como um meio de descortinar uma 

sociabilidade que não cabe no mapa. O minicurso será dividido em três momentos: 

no primeiro será apresentado o projeto de extensão e o caminho trilhado para a 

construção da metodologia e, ainda, serão analisados contos e crônicas publicados 

em livros, sublinhando as táticas discursivas utilizadas pelos mesmos; já o segundo 

momento será destinado ao processo de produção individual dos diversos cronistas 

(público-alvo); o terceiro e último momento será destinado a uma avaliação dos 

textos produzidos no sentido de compreender um pouco as possibilidades de leitura 

das dinâmicas que cercam a (re)produção do espaço geográfico. 

 

Minicurso 2: Metodologias Ativas em sala de aula: as tecnologias educacionais e o 

papel do professor no ensino de Geografia 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 12 – 2º Piso 

Proponente (s): Maico Diego Machado - professor no Instituto Federal de São Paulo 

(IFSP-Cubatão) e atua a na rede privada de Ensino. 

Ementa: O uso de Tecnologia e Plataformas de aprendizagem é ponto questionador 

sobre o papel do professor na escola e em sala de aula. Concomitante, o material 

didático impresso está sendo superado por novas formas de organizar o 

conhecimento, os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs), estes compõem a base 

da visão moderna sobre material didático, sendo o material didático digital um 

exemplo disso (ALLAN, 2015). Como uma ferramenta, este modelo de material é base 

para as metodologias que conciliam tecnologia da informação e aprendizagem e 

passa a ser desenvolvido e adotado por redes de ensino em todo o país. Estudos 

abordam esta temática buscando entender os potenciais, limitações e 

desdobramentos do uso de tecnologia digital como instrumento didático para acesso 
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e desenvolvimento do conhecimento. Nesta visão, até mesmo a autonomia do 

docente seria maior, e a vivência dos nativos digitais mais explorada (ALLAN, 2015). 

 

Minicurso 3: Pedagogia libertária: escritos sobre educação e geografia 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 1 – 2º Piso 

Proponente (s): Andressa E. Lacerda – Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 

Silveira (CAp/UERJ); Leandro Teófilo – Colégio Universitário Geraldo Reis 

(COLUNI/UFF); Lúcia Cavalieri –Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF); Marcelo Azevedo - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ); Thiago Fragoso - Colégio Pedro II. 

Ementa: Nos últimos anos observamos a docência e as escolas serem castigadas de 

inúmeras formas: projetos de lei de silenciamento, reforma do ensino médio, 

precarização das escolas públicas, enfraquecimento dos mecanismos democráticos 

de elaboração de currículos e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular 

e seu corolário: formação de professores, avaliações externas e materiais 

estandartizados. Em contraponto às políticas oficiais de mercantilizarão da 

educação, vimos a reação de profissionais da educação através de paralisações, 

greves e outras formas de luta em muitos lugares do Brasil, assim como 

manifestações e a ocupação das escolas protagonizadas pelos secundaristas. 

Diante do cenário plúmbeo que se anuncia, aprofundar o debate sobre autonomias, 

resistências e liberdades em nossas práticas político-pedagógicas nos parece 

central. Nesse sentido, vimos por meio deste minicurso apresentar a contribuição da 

Educação Libertária, com a contribuição do pensamento de Elisée Reclus e Piotr 

Kropotkin tão pouco trabalhada tanto nos cursos universitários quanto nos espaços 

escolares. Os eixos norteadores da Educação Libertária a serem abordados são: a 

horizontalidade, a autogestão, o Estudo do Meio, o anti-autoritarismo, a crítica ao 

Estado e suas formas de domesticação, a autonomia e a liberdade. Entendemos que 

a prática libertária colabora para entender a liberdade como um meio e não apenas 

como um fim no processo educacional. É por meio da prática da autonomia e do 

aprofundamento das práticas de uso e de constituição de territórios (em tela o 

território escolar e o território do currículo) que o processo educativo pode ocorrer de 

forma a potencializar territórios insurgentes e sujeitos livres. 
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Minicurso 4:  A Cartografia Tátil como ferramenta pedagógica no ensino de Geografia: 

confecção de mapas táteis 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 5 – 2º Piso 

Proponente (s): Dayana Aparecida Marques de Oliveira Cruz – docente na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar, campus de Sorocaba) na área de 

cartografia e ensino; Laís Caroline Rodrigues – aluna regular e bolsista CAPES do 

Mestrado em Geografia do PPGGeo (UFSCar, campus de Sorocaba). 

Ementa: O minicurso abrangerá exposição do conteúdo teórico e debate com os 

inscritos sobre a Cartografia Tátil. Em seguida, os participantes receberão instruções 

sobre os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração de um mapa 

tátil. Cada participante deverá confeccionar um mapa tátil com auxílio das 

proponentes do minicurso. Após a elaboração dos mapas, os inscritos relatarão suas 

experiências no intuito de compartilhar suas observações, dificuldades e as 

expectativas futuras de uso do mapa no ambiente escolar. 

 

Minicurso 5: Questões e relações étnico-raciais e o ensino de Geografia: Práticas 

interdisciplinares de combate ao racismo 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 11 – 2º Piso 

Proponente (s): Alan Pacífico – professor do Colégio de Aplicação da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (CAp/UERJ), doutorando em Geografia (UFRJ), mestre 

em Geografia (PUC-Rio); Jéssica Aiume – cursando Pós-graduação em História da 

África (CPII); Ula de Lima – Mestranda em Relações Étnico-Raciais (Centro Federal 

de Educação Tecnológica – CEFET/RJ). 

Ementa: O curso de curta duração, voltado para licenciandos, professores e 

interessados nos debates sobre educação, objetiva estimular reflexões sobre as 

questões étnico-raciais em sua relação com o ensino de Geografia; discutir a Lei n. 

10639/03, seus avanços, desafios atuais frente à BNCC e suas potencialidades no 

contexto do multiculturalismo; analisar as relações étnico-raciais no ambiente 

escolar: tensões, abordagens, práticas de educação geográfica e propostas 

interdisciplinares de combate ao racismo; problematizar a formação de professores 

a partir da perspectiva histórico-racial; estimular a reflexão acerca da importância da 
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perspectiva racial na produção do espaço e das espacialidades e compreender a 

importância das filosofias africanas para o processo de construção de saberes não-

eurocentrados. 

 

Minicurso 6: A multiplicidade do espaço escolar emerge em imagens 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 14 – 2º Piso 

Proponente (s): Profa. Me. Débora Schardosin Ferreira – professora de Geografia na 

SMED/Porto Alegre e Doutoranda no POSGEA/UFRGS; Profa. Dra. Ivaine Maria Tonini 

– professora do Departamento de Ensino e Currículo/FACED e Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

membro do Núcleo de Estudos em Geografia e Educação. 

Ementa: A proposta deste minicurso é problematizar os filmes recentes que retratam 

o ambiente escolar, no sentido de analisar a abundância de palavras que circulam 

sobre este espaço e repensar outros modos de ver em imagens a multiplicidade deste 

espaço. Para este fim, assistiremos trechos dos filmes visando perceber o que nos 

incomoda, o que podemos questionar como verdades absolutas sobre o espaço 

escolar? Como vídeo instigador nos inspiramos no “Teoria da escola” (LÓPEZ-

LARROSA, 2017), assim como numa perspectiva de saber-poder foucaultiana e a 

compreensão geográfica a partir de Massey (2009)4 do lugar como múltiplas 

trajetórias em constante processo de modificação. Espaço escolar que como Lugar 

emerge estas múltiplas trajetórias nos alertando para uma perspectiva mais ampla 

da educação a partir dos estudos culturais, imbricada com práticas espaciais. O que 

é emergente na escola? O que o “não buscar significações” possibilitará pensar 

através das imagens em movimento? Como exercício, o minicurso proporá aos 

participantes elaborar propostas e ensaios de vídeos sem a preocupação com um 

“modo certo” de filmar ou de entender e conceituar as imagens, já que o espaço 

escolar necessita de uma postura de pesquisa que considere o caos cotidiano como 

potência, no sentido deleuziano. Registrar em imagens o estar juntos sem procurar o 

representativo, mas compreendendo que iremos re-apresentar este espaço com um 

caos que não se traduz como acaso, mas se abre para caotizar e desfazer o que está 

consistente. Esperamos que esta perspectiva nos permita criar fluxos de 

                                                
4 MASSEY, Doreen. Pelo espaço. Uma nova política da espacialidade. São Paulo: Bertrand Brasil, 2009. 
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pensamento em rede de compartilhamento durante o minicurso que nos façam 

problematizar as sensações, as redes de sentido potencializadas pelas imagens. Que 

estas nos auxiliem a pensar em outras formas de criação do espaço escolar com o 

intempestivo, com a multiplicidade ali existente. 
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OFICINAS 

 

Oficina Local 

Oficina 1: Música e vídeo para o ensino de 

Geografia 
Sala 2 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Oficina 2: Práticas de Construção de materiais 

didáticos em pedagogia histórico-crítica. 
Sala 3 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Oficina 3: Práticas de construção de materiais 

didáticos adaptados a alunos(as) cegos(as) e/ou 

baixa visão em pedagogia histórico-critica. 

Sala 4 – 2º Piso – E.M.B.H. 

Oficina 4: A cidade como espaço de 

aprendizagem: das temáticas geradoras às 

estratégias didáticas para o trabalho com o 

graffiti e a pichação nas aulas de geografia 

urbanas 

Entrada E.M.B.H. 

 

 

Oficina 1: Música e Vídeo para o ensino de Geografia 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 2 – 2º Piso 

Proponente (s): Rafael Henrique de Moura – Professor de Geografia Educação Básica 

no Estado de São Paulo, Mestrando em Geografia – Universidade Estadual de 

Campinas. 

Ementa: A aula é proposta como uma atividade para apresentar algumas 

possibilidades que inserem o vídeo e música brasileira em sala de aula. Utilizamos 

de alguns exemplos de músicas e vídeos que mostram nossa forma de como fazer, 

mas pensamos que cada professor faz sua a produção de seu material a partir de sua 

realidade e ao fim são expostas algumas possibilidades para o ensino de Geografia. 

Os conteúdos são destinados para a prática docente em sala de aula para o ensino 

fundamental e médio. 
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Oficina 2: Práticas de Construção de Materiais Didáticas em Pedagogia Histórico-

Crítica 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 3 – 2º Piso 

Proponente (s): Sérgio H. de O. Teixeira - Prof. Dr. do Curso de Licenciatura em 

Geografia do Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS), Campus Poços de 

Caldas/MG; Bruno Belizário, Bruna Pontes Faria, Carolina Tadeu Bebiano de Oliveira 

e Daniele de Souza - graduandos em Geografia pelo Instituto Federal Sul de Minas 

(IFSULDEMINAS), Campus Poços de Caldas/MG. 

Ementa: A oficina tem como objetivo apresentar duas práticas de construção de 

materiais didáticos que têm como objetivo específico estimular e apresentar as 

perspectivas de construção e sequência pedagógica inspiradas na Pedagogia 

Histórico-Crítica, aplicadas, principalmente, a elaboração de materiais didáticos. 

Espera-se que os interessados na oficina possam aprimorar as práticas propostas e 

avaliar as possibilidades de mudanças de práticas sociais dos alunos e dos 

professores. As atividades serão desenvolvidas por: 

Prática 1: Construção do Relevo Brasileiro por Meio de Maquetes 

Prática 2: Linha Geológica e Escala Humana do Tempo 

 

Oficina 3: Práticas de Construção de Materiais Didáticos Adaptados a Alunos(as) 

Cegos(as) e/ou de Baixa Visão em Pedagogia Histórico-Crítica 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Sala 4 – 2º Piso 

Proponente (s): Sérgio H. de O. Teixeira – prof. Dr. do Curso de Licenciatura em 

Geografia do  Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS), campus Poços de 

Caldas/MG; Karla Conceição da Rocha Antônio – graduando em Geografia pelo  

Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e auxiliar de Educação Inclusiva na 

rede Municipal de Ensino em Poços de Caldas/MG; Leonelo Domingos e Pedro 

Gabriel de Paiva Francisco – graduandos em Geografia pelo  Instituto Federal Sul de 

Minas (IFSULDEMINAS), campus Poços de Caldas/MG. 

Ementa: A oficina tem como objetivo a produção de materiais didáticos para alunos 

cegos e com baixa visão. A prática visará a construção de elementos relacionados 

ao relevo por meio das conceituações da cartografia tátil. Propomos ainda a 
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discussão sobre a orientação da prática docente para alunos (as) com necessidades 

especiais. 

 

Oficina 4: A cidade como espaço de aprendizagem: das temáticas geradoras às 

estratégias didáticas para o trabalho com o graffiti e a pichação nas aulas de 

geografia urbana 

Local: Entrada da Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) 

Proponente (s): Ana Cláudia Honorio – professora de geografia formada pela 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e atua como arte educadora do Coletivo Grafias 

à Margem. 

Ementa: Apresentar de que forma o graffiti e a pichação inspiram temáticas para o 

ensino de geografia urbana nas escolas. Experimentar a prática da grafitagem e 

entender as estratégias didáticas necessárias para a mediação de oficinas para 

jovens da educação básica. 
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PLENÁRIA FINAL: 20/07 (sábado) – 14h-21h 

Local: Escola Municipal Belo Horizonte (E.M.B.H.) – Auditório 

Ementa: É o espaço onde serão avaliados e deliberados os encaminhamentos 

elaborados durante as atividades realizadas no decorrer do Fala Professor(a)! Na 

Plenária de Encerramento também ocorre a apreciação e aprovação de moções, 

cartas, manifestos e demais documentos que contribuem para o debate da educação 

e das práticas de ensino a partir da Geografia. Durante essa atividade ocorre a 

avaliação geral do evento e a aprovação da prestação de contas do mesmo. Vale 

destacar que a Plenária de Encerramento do Fala Professor(a)! é um fórum exclusivo 

do evento e não se configura como uma Assembleia Geral Nacional ou Assembleia 

Geral Extraordinária. 
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LISTA DE SALAS DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

RE 1: Métodos e projetos de intervenção didática I 
Sala 1 – 2º piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Gabriel Christ Justo; Thallys Alves Pena; 

Victor Almeida Lourenço. 

Oficina de cartografia escolar: Representação do relevo através da construção de maquetes 

por alunos do ensino fundamental. 

Jhonny da Conceição Chavão; Merielen A. 

Mendonça 

Vivências do PIBID: a participação pode ser fundamental para ensinar, avaliar e aprender 

geografia 

Beatriz Pezzin de Oliveira; Yago Oliveira dos 

Santos 
O mapa na sala de aula: Cartografando as características da industrialização brasileira 

Iapony Rodrigues Galvão; Fábio Márcio de 

Oliveira 

Utilizando o xadrez na Geografia: a experiência do programa residência pedagógica, na escola 

estadual prof. Antônio Aladim de Araújo, em Caicó-RN 

Louislane Araujo Pinto; Maurício Ferreira 

Mendes 
Atuação do PIBID no Colégio Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína – TO 

Danielle Willemann Sutil de Oliveira 
Práticas outras no ensino de geografia: O mapeamento colaborativo como ferramenta para a 

materialização e reconhecimento dos territórios juvenis 

Roberta Barros dos Santos; Evelly Carla Dias 

Matias; Renata Rodrigues Pinheiro 

A cartografia social como ferramenta de projeção do espaço vivido no ensino de cartografia 

para os alunos do 3º ano do ensino médio. 
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Altamiro Evangelista Braga 
Mapa mental e a representação do cotidiano - a paisagem do município de Ribeirão das 

Neves por estudantes do ensino médio 

Cintia de Paula Santos Nascimento 
Práticas de cartografia social aplicada na comunidade caiçara Itacuruçá/Pererinha localizada 

no parque estadual da Ilha do Cardoso, município de Cananéia/SP 

Maria Aparecida de Almeida O uso de maquetes urbanas em cartografia escolar 

Jorge Luiz Barcellos da Silva; Patrícia 

Laczynski; Ricardo Barbosa da Silva; Sílvia 

Lopes Raimundo; Wellington Fernandes 

Leituras das Cidades: mapas como instrumento de análise na formação de professores e 

educadores populares 

Bruno Beliário; Bruna Pontes Faria; Carolina 

Tadeu Bebiano de Oliveira; Daniele Ramos de 

Souza 

Material didático e pedagógico - mapa do relevo do brasil 

Janderson Alex de Oliveira Gonçalves Geografia e infância: entre a razão e a emoção 

Danielle Willemann Sutil de Oliveira 
Práticas outras no ensino de Geografia: O mapeamento colaborativo como ferramenta para a 

materialização e reconhecimento dos territórios juvenis 

Flávia Machado da Cruz Pinheiro Barbosa; 

Patrícia Rosa Aguiar 
Análise exploratória visual do espaço geográfico a partir do uso de geoaplicativos 

João Batista Alves de Souza 
O ensino de geografia e a estratégia de intervenção didática através da utilização do Avea-

moodle no ensino médio integrado do IFMS – campus Ponta Porã – MS 

Aline Mello Campos 
A construção de maquete pela cartografia humanista: uma experiência na periferia 

gonçalense 
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RE 2: Métodos e projetos de intervenção didática II 

Sala Y – CRAS – 1º Piso E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Moema Catarina Moreira Nascimento 

Bastos; Patrick Rammon Palmeira Santana 
A importância do trabalho de campo na formação: Relatos de experiência 

Alecsandra Santos da Cunha Entre Todxs - do interesse ao debate 

Luiz Cláudio Lopes Farias BH 
Diário de Bordo: A Geografia das três cidades Santas: Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa 

Maria de Jetibá 

Bianca Nunes da Silva; Jackson Martins 

Rodrigues 
Formas de vencer o obstáculo colocado pela abstração dos conteúdos de geografia física 

Dardielle Cardoso de Oliveira; Maykon Souto 

Silva; Rachel Inêz Castro De Oliveira; 

Leandro Oliveira Rocha; Sergio Vinicius 

Vieira; Eduardo Gonçalves Rodrigues. 

Fórum de biotemas na educação básica: espaço de divulgação do tema sismos em Montes 

Claros/MG 

Juliana de Azevedo Rozendo Silva 
Salas temáticas e o mundo - Um mergulho nos conflitos e regimes totalitários pelo mundo, 

com os primeiros anos do Ensino Médio 

Daniel Nascimento da Silva; Gabriel Roccon; 

Iesa Brasil da Silva; Kamilly Antunes de 

Assis; Karolyne Morais Sperandio 

Debate como prática pedagógica: A importância do pós-debate como síntese do diálogo 
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Gislaine Carolina Monfort; Victoria Lessa 

Alves Ribeiro; Silvana de Abreu 
O graffiti no ensino-aprendizagem: a arte popular e a geografia 

Maria Albenize Farias Malcher; Ângela Maria 

dos Santos 
Ensino de geografia: linguagens e representações na região do Tapajós, Pará 

Junia Matilde Lopes Freitas; Maykon Souto 

Silva; Rayne Nayara Gomes Lima; Romana 

de Fatima Cordeiro Leite; Dardielle Cardoso 

de Oliveira 

Relato de experiência sobre o minicurso/oficina e exposição fotográfica discutindo a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 
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RE 3: Métodos e projetos de intervenção didática III 

Sala 5 – 2º Piso E.M.B.H. 

 

AUTOR(ES) TRABALHO 

Caroline Ferreira Franco da Silva; Cassiane 

dos Santos Souza; Laura Coutinho Fermo 
A Geografia na sala de aula e a importância dos projetos pedagógicos alternativos 

Darlan da Conceição Neves Experimentando os conhecimentos sobre a dinâmica atmosférica em um jogo didático 

Rui Mauricio Fonseca Evangelista Ouro Preto nas redes sociais: Uma visão Local e Nacional 

Leonardo Calixto Maruchi; Lidiane Cristina 

Lopes Garcia de Souza 

Jogos como ferramentas de ensino: um relato sobre o uso do Jogo da Biodiversidade para o 

ensino de Geografia 

Andressa Elisa Lacerda; Ana Claudia Lessa Visitando novas paisagens sem sair do lugar: O uso dos óculos de realidade virtual 

Marielle Jacinta Pereira Costa 
Uso de ferramentas de realidade aumentada para estudos sobre altimetria e curvas de nível: 

caixa interativa e aplicativo landscape-AR 

Vanely Andressa da Silva O rap como aliado no ensino de geografia 

Sérgio Henrique de Campos Esporte 
Mostra artística “eles não usam black-tie”: articulação dos saberes geográficos a partir do 

protagonismo juvenil no espaço escolar. 

Thiago Macedo Alves de Brito 
O cinema, a geografia e a sala de aula: relato de uma experiência pibidiana no Colégio Técnico 

da UFMG 
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Darlan da Conceição Neves Experimentando os conhecimentos sobre a dinâmica atmosférica em um jogo didático 

Jacqueline Myanaki Batalhas desarmadas de Slam: uma estratégia didática no ensino de Geografia 

Mariane Motta Ferreirinha A literatura de cordel como caminho metodológico para a construção de saberes geográficos 

Brunna D´Luise Turato Lotti Alves O aluno como protagonista: produção de séries nas aulas de Geografia 

Izabella Rodrigues Alves O menino e o mundo e a geografia 
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RE 4: Métodos e projetos de intervenção didática IV 

Sala 14 – 2º piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Ana Claudia Ramos Sacramento; Guilherme 

Harmut; Jupiara de Jesus Pereira da Silva 

Atividades práticas em espaços não formais de aprendizagem no ensino de geografia nas 

diferentes escolas de São Gonçalo 

Vinicius Lima Lemes Entrando no Clima: Relato da produção do próprio material de estudos 

Matheus das Neves Horta escolar como facilitadora do trabalho interdisciplinar envolvendo o ensino de geografia 

Évelyn Freire da Silva 
O uso do espaço geográfico escolar na educação básica: uma abordagem teórico/prática no 

ensino de geografia 

Ana Carolina dos Santos Marques; Ricardo 

Lopes Fonseca 

As metodologias ativas presentes na formação inicial do professor de Geografia: um relato de 

experiência com base no júri simulado 

Marcelo Nunes de Azevedo; Marco Antonio 

Tavares Pinto 
Estudo do Meio: Uma prática libertária. 

Bárbara Leme Camargo; Clara Beatriz 

Bonifácio 
Introdução a Educação Emocional 

Henrique Xavier dos Santos 
A agricultura familiar como caminho para o pertencimento do jovem com o espaço rural de 

Mutuípe Bahia 

Patricia da Silva Gouveia; Fernanda Ribeiro 

Marinho 

Socioconstrutivismo aplicado ao ensino de climatologia a partir da análise das estações do 

ano em Cuiabá - MT 
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Erica Cristina Nogueira dos Santos, Vicente 

de Paula Leao 
Uma análise da repercussão de fake news nas aulas de Geografia da educação básica 

Raquel Santiago Caixa de sugestões: uma construção coletiva 

Daiara Batista Mendes 
Estudo dos imigrantes e refugiados no Brasil a partir de uma abordagem local na cidade de 

Presidente Prudente - São Paulo 

Deborah da Costa Fontenelle 
Trajetórias de vida de estudantes: genealogia e percursos familiares como ferramentas para a 

abordagem geográfica 

Maykon Souto Silva; Rachel Inêz Castro De 

Oliveira; Leandro Oliveira Rocha; Sergio 

Vinicius Vieira; Eduardo Gonçalves 

Rodrigues 

Relato de experiência: Importância das substancias minerais no dia-a-dia das pessoas 

Luiz Eduardo da Silva; Amanda Emiliana 

Santos Baratelli 
A horta escolar: educação, sustentabilidade e formação cidadã 

Arthur Pereira da Silva; Wesley Roberto da 

Silva 

Pindorama é o Brasil antes de Cabral: Geografia decolonial no ensino da formação territorial 

do Brasil e a questão indígena 

Davi Melo Barbosa Bachelli A cidade como experiência educativa positiva. 
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RE 5: Métodos e projetos de intervenção didática V 

Biblioteca – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Mariana Melo Cavalcante; Jessica Paraibuna 

Ferreira; João Pedro Klaim Boeta; Yago 

Evangelista Tavares de Souza 

Apreensão dos espaços escolares por meio das fotografias e socialização do estágio a partir 

da memória fotográfica apresentada pelo grupo 

Ricardo Abrate Luigi Junior 
O mestre ignorante: o professor avaliado como estratégia de ensino-aprendizagem no 

estágio supervisionado em Geografia 

Nájela Alessandra Soares 
Formação inicial e produção de saberes sobre a docência: o contrato pedagógico como parte 

do estágio supervisionado 

Antônia Márcia Duarte Queiroz 
Entraves e possibilidades para a formação inicial e continuada em Geografia no norte do 

brasil experiências do projeto residência pedagógica em Araguaína-TO 

Verônica Falcão Mendes 
A apreensão da cidade como meio de formação da cidadania através do ensino de geografia 

nas turmas de 1° ano do ensino médio 

Lea Maria Gomes da Costa Ver, ler, grafar o espaço urbano 

William de Oliveira Silva da Silva; Nicole dos 

Santos Ferreira 
Compreendendo legendas cartográficas através de símbolos cotidianos 
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Álida Angélica Alves Leal; Gabrielly Caroline 

Silva; Luísa Cristina Nonato; Mariana 

Rodrigues Ribeiro; Sabrina Ramos de 

Oliveira; Vítor Gomes Roberto 

Temáticas sobre juventudes na formação inicial de professores/as de geografia para o ensino 

médio: experiências discentes e docente em uma turma de análise da prática 

pedagógica/estágio supervisionado na UFMG 

Larissa Cristina da Silva Monteiro; Mariama 

Aina Ferreira Silva 

A importância do mapeamento socioeconômico dos alunos para o desenvolvimento dos 

conteúdos geográficos: O caso da EE Mal. H. A. Castelo Branco em Uberaba/MG 

Bianca Nunes da Silva; Jackson Martins 

Rodrigues 
Formas de vencer o obstáculo colocado pela abstração dos conteúdos de geografia física 

Romana de Fátima Cordeiro Leite; Junia 

Matilde Lopes Freitas; Maykon Souto Silva; 

Rayne Nayara Gomes Lima; Dardielle 

Cardoso de Oliveira 

Projeto de extensão e o laboratório de educação geográfica na perspectiva de intervenção 

didática em escolas de educação básica na formação docente de geografia 
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RE 6: Ensino de Geografia e Currículo I 

Sala 3 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Alícia de Oliveira Moreira Pereira; Igor 

Silvério Macedo 

Conhecendo o sujeito-aluno e seu lugar por meio do mapa mental: reflexão a partir de 

práticas no PIBID 

Ângela Massumi Katuta 
Mercantilização e financeirização da educação brasileira: a proposta neoliberal, o apagão 

pedagógico global (APG) e as r-existências 

Caroline Pereira Funghi de Sousa; João 

Pedro Martins da Cruz; Marcelo Lopes Ruas; 

Rogata Soares Del Gaudio. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as mudanças do ensino de Geografia 

Debora Cristina Vieira de Simas 
As potencialidades do PIBID na formação de professores de geografia: contribuições do 

subproje$to de geografia da UERJ - FFP 

Elvis Reis de Oliveira Prática docente e currículo: reflexão sobre o ensino da geografia 

Felipe Garcia Passos; Reinaldo Eduardo 

Sales 

As mudanças curriculares no curso técnico de agropecuária integrado ao ensino médio no 

Campus Castanhal do IFPA 

Isabella Vitória Castilho Pimentel Pedroso A avaliação como processo: uma nova proposta para a formação do licenciando em geografia 

João Paulo da Silva Neto 
Relado de experiência dos alunos do curso de geografia universidade estadual de alagoas: a 

introdução do discente na sala de aula através do PIBID 
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Marcos Almeida de Sousa, Roberto Antero 

da Silva, Mauricio Ferreira Mendes 

Experiências e aprendizados do estágio I em Geografia na Escola Estadual Prof.ª Silvandira 

Sousa Lima, Araguaína/TO 

Paloma Pereira dos Santos 
Estágio Supervisionado I: construção da identidade profissional a partir da relação entre 

teoria e prática reflexiva 

Rayne Nayara Gomes Lima, Junia Matilde 

Lopes Freitas, Janete Aparecida Gomes 

Zuba 

Programa de Residência Pedagógica: uma experiência a partir do ensino de Geografia 

Silvia Cristina de Oliveira Rodrigues Gil Breve história do currículo de geografia no Brasil 

Verônica Sakaragui; Ludmilla Alves 

Fernandes 

Quando o currículo acadêmico acerta: prática escolar e estágio supervisionado obrigatórios 

formando professoras/ES 

Victor Hugo Nedel Oliveira; Cássia Oliveira 

Hartmann 
Formando o estado da arte sobre as pesquisas em práticas de ensino de geografia no Brasil 
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RE 7: Ensino de Geografia e Currículo II 

Sala 2 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Gabriel Augusto da Silva Chaves 
O esporte de orientação como possibilidade didática para o ensino de cartografia no ensino 

fundamental e médio 

Bruno das Mercês Silva 
Geografia e ensino: as potencialidades de aprendizagem a partir da realização de trabalhos 

com documentários 

Alex Lourenço Santos; Natália de Souza 

Santos 
Cartografia escolar e análise da categoria lugar no ensino fundamental 

Carlos dos Santos A Arte de fazer Geografia: Produzindo tinta à base de solos 

Jonathas Eduardo Domingos Morais 
Construindo significados: a música como recurso didático nas aulas de geografia na Escola 

Estadual Perilo de Oliveira – Cacimba de Dentro - PB 

Demile Andrade Teixeira; Marcos de Oliveira 

Soares 
O ensino da alfabetização cartográfica na educação não formal 

Carla Ramos Ogioni Olhares para a cidade: Relato de atividade sobre fotografia e problemas urbanos 

Derly Fontes da Silva Paisagem e lugar: o entendimento para além da sala de aula 

Amanda Fernandes Silva; Nathan Moretto 

Guzzo Fernandes 
Aula de campo como potencializadora dos processos de aprender e ensinar em geografia 

Maria Rita de Castro Lopes Domínios Morfoclimáticos: palavra geradora para o sétimo ano do ensino fundamental II 
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Flávio Augusto dos Santos; Gustavo Amaral 

Barbosa 
Escola como espaço de vivência: relatos de experiências no ambiente escolar 

Ester Ribeiro Moreira; Amanda de Castro 

Lima 

Abordagens acerca do conceito de lugar a partir do desenho na escola básica da Baixada 

Fluminense - RJ 

Victor Andre Idesti O Mapa Como Uma Visão de Mundo 

Rian Kelvin Sousa do Nascimento; Felipe 

Rodrigues Leitão 
O uso do “arsenal” metodólogico nas práticas docentes em geografia 

Rachel Facundo Vasconcelos de Oliveira 
Os primeiros impactos no ensino de geografia, causados, por meio das reformas 

educacionais, das escolas públicas estaduais em Fortaleza-CE 
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RE 8: Geopolítica e precarização do trabalho docente 

Sala 12 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Alex Cristiano de Souza A reforma do ensino médio e as suas implicações para o ensino de geografia 

Henrique Santos Domingos Considerações sobre o Residência Pedagógica 

Adriane Paula Roeder, Laura Maria Ortiz 

Feltrin 
Formação de professores frente a realidade inclusiva 

Simone da Silva Flores Modo ensinar: desafios do trabalho docente nas escolas de periferia de Porto Alegre 

Rodrigo Coutinho Andrade A formação-atuação do professor de Geografia em tempos de ofensiva neoliberal. 

Luana Ferreira Correia; Amanda Ramalho de 

Souza; Letícia Oliveira Rocha 

Precarização do trabalho docente e os impactos na formação inicial dos professores de 

geografia 

Daniel Assis Freitas; Edvanderson Ramalho 

dos Santos 

A geopolítica na prática: o simulado da ONU como experiência didática na busca pela 

formação integral 

Léia Alves dos Santos Feliciano Os Muros Invisíveis que nos Separam 

João César Abreu de Oliveira Filho 
Quem manda na Educação? Geopolítica, Mercantilização e Financeirização da Educação 

pública brasileira 

Túlio de Oliveira Ruas; Iara Maria Soares 

Costa da Silveira 
Regiões brasileiras - ensinando a partir do lúdico 
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David Augusto Santos; Eduardo Donizeti 

Girotto 

A simulação da ONU como estratégia didática no ensino de geografia: um estudo de caso em 

uma escola pública de são Caetano do Sul, SP 

Nathalia Pacheco Santolin de Oliveira 
O ensino da historicidade e da espacialidade dos conflitos africanos - Um estudo de caso 

sobre o Estado falhado da Nigéria 
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RE 9: Escola como espaço de conflitos 

Auditório – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Gustavo Henrique Camargo Eufrasio; 

Carmem Lucia Costa 
O ensino de geografia e o “escola sem partido”: a destruição do pensamento crítico 

Gabriela Cavalcante Ferreira Silva 
Grêmio estudantil na formação inicial de professores: contribuições do Programa Residência 

Pedagógica 

Helena Pinheiro Dantas; Ana Clara Dias de 

Almeida; Cliveland Teles Fernandes; Lucas 

Corrêa Santoro 

A Multiplicidade dos Espaços Escolares 

Laís Manesco Grigolon; Maria Bernadete 

Sarti da Silva Carvalo 
A geografia escolar e as perspectivas dos sujeitos 

Anna Paula Ferreira Galego A formação política na formação docente 

Saulo de Paula Pinto e Souza; Sandra de 

Castro de Azevedo 

Uma experiência de estágio e implementação do ensino médio integral integrado, escola em 

conflito 

Diogo Henrique Araujo de Oliveira 
Possibilidades de espaços de esperança em múltiplas escalas: escola, ocupações, sindicatos. 

Uma agenda de pesquisa e primeiras aproximações 

Adriano Pereira Carlos; Rosana Samara de 

Souza Santos Carlos 
A empatia no processo de ensinar e aprender na educação básica 
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Felipe Rodrigues Leitão; Rian Kelvin Sousa 

do Nascimento 

Leitura da realidade, combate e resistência: pensando metodologias para o ensino da 

geografia a partir de uma perspectiva de resistência. 

Marina Vargas Leonhardt “Acordo social”: a escola como local exclusivo de construção do conhecimento? 

João Alves de Souza Neto Como intervir em uma "escola tradicional"? 

Cristiane Alves de Sousa 
" Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata" Reflexões sobre a reprovação 

e repetência escolar na minha trajetória de formação docente. 

João Paulo Jesus Rodrigues A preservação de identidade dos guarani m’byá em uma escola “jurua” 

Árizla Emanuela Pereira Quirino; Bárbara 

Lourenço de Moraes; Larissa Loyola 

Cavalcanti; 

Entre a ideia e a realidade: uma escola em contradição 

Matheus Ferreira Fernandes; Cawan 

Fernando Andrade Quiavenato; Yara Giseli 

dos Santos Cruz 

O papel do PIBID em relação aos conflitos e disputas na EMEF Padre Chico Falconi 

Graciana de Souza Brune Grêmio estudantil na construção do protagonismo escolar 

Adriano José da Silva; Carol Murad; Camila 

Ribeiro Vieira; Wellington de Oliveira 

Fernandes 

Um papo reto na escola 

Clara de Lima e Silva Penz; Danrley Soares 

da Rosa 
Cores e valores de uma contradição 
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RE 10: Educação especial, inclusiva e de jovens e adultos 

Sala 13 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Ricardo Lopes Fonseca; Ana Carolina dos 

Santos Marques 

A educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais especiais e a formação 

inicial do professor de geografia: aproximações necessárias 

Dayane Caroline Gomes da Silva Dias 

Diálogos de uma experiência a partir de um estágio remunerado como professora apoio de 

um aluno com Deficiência Intelectual (DI) em uma escola municipal da cidade de Dourados-

MS, ano de 2017 

Artur Bastos Santos; Nathasha Dambrozio 

Lourenço 
Percepções e vivências da educação especial e inclusiva no ensino regular fundamental II 

Evelly Carla Dias Matias; Renata Rodrigues 

Pinheiro; Roberta Barros dos Santos 
Cegueira: Desafios nos Coletivos e Instituições de Ensino 

Evelly Carla Dias Matias; Roberta Barros dos 

Santos; Renata Rodrigues Pinheiro 
A importância dos mapas táteis para o auxílio da pessoa com cegueira 

Matheus Sanaiotti Marconi 
Problematizando a educação inclusiva a partir das experiências de estágio na licenciatura em 

Geografia 

Oiran Miranda Cardoso Quadros; Lara Bittar 

Lobo. 
Práticas educacionais inclusivas: o ensino de geografia através do mapa tátil 
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Karla Conceição Rocha; Leonelo Domingos 

Grando; Pedro Gabriel de Paiva Francisco 

Práticas de construção de materiais didáticos adaptados a alunos (as) cegos e/ou de baixa 

visão 

Eliza Clara de Arruda Miranda 
O ensino da geografia no centro de educação de jovens e adultos (CEJA): uma reflexão sobre 

a prática pedagógica 

Barbara Cardoso da Cunha; Victoria 

Aparecida Batista da Silva 
Projeto de alfabetização em área de proteção ambiental “Baía Negra”, Ladário -MS 

Andressa Marisol Medeiros Ferrer Jogo da vida: Dimensão intercultural no ensino de Língua Inglesa em um currículo integrado 

Luciana Dias Gontijo Soares; Adriana 

Angélica Ferreira. 

As metáforas como possibilidades de leituras de mundo no ensino de geografia para a 

educação de jovens e adultos 

Laura Maria Ortiz Feltrin e Adriane Paula 

Roeder 
Os desafios do professor que busca uma educação inclusiva 
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RE 11: Natureza e Meio Ambiente 

Sala da Coordenação – 1º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Alen Batista Henriques Zona da Mata Mineira: território, desenvolvimento e educação ambiental 

Julio Gonçalves da Silva Educação ambiental: caixinhas para o amanhã na produção de mudas nativas 

Joice Amaral de Oliveira, Getulio da Silva 

Pires, Everton Marcio de Souza Moras, 

Romario Rodrigues Cerqueira 

Cercadinho no urbano adensado 

Edineuza Oliveira Silva O ensino de climatologia no ensino fundamental 

Priscilla Miranda Oliveira e Oliveira; Fábio 

Liberato de Faria Tavares 
Memórias soterradas – Mariana/Brumadinho 

Emanuele Carvalho da Silva; Letícia Silva 

Oliveira; Raphael Cardoso Dos Reis 

Comunidade mais segura: uma experiência didática com alunos do programa PIBID de  

Geografia da PUC-Rio 
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RE 12: Ensino de Geografia e questões étnico-raciais 

Sala 11 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Rosane Gonçalves Costa ozorio 
Elaboração do calendário Kaiowá na escola Pa`ì Chiquito Chiquito Pedro localizada no 

município de Dourados-MS 

Edilamar dos Anjos Conceição; Maria 

Albenize Farias Malcher 
A luta negra pelo direito à educação na Amazônia: o caso do Cedenpa 

Fernanda Ribeiro Marinho; Patricia da Silva 

Gouveia 

As religiões de matriz africana na geografia da educação básica, considerando a 

aplicabilidade da lei 10.369/03 

Rosana Batista da Silva 
Uma proposta de aula sobre trabalho escravo e infantil na escola Carlos Magno juntos a 

alunos do PIBD 

Talita Rondam Herechuk 
Do índio aos povos indígenas: as potencialidades de um diálogo intercultural dentro da escola 

pública 

Yuri Gabriel Vieira Além; Silvana de Abreu 
Desafios e Perspectivas no Estágio Supervisionado em Geografia do Ensino Fundamental: 

África Continente Desigual 

Iara Pereira Cardoso 
Construindo outra África na sala de aula: uma experiência de ensino de geografia no estágio 

supervisionado 

Glaucia Pereira do Nascimento 
A representação das comunidades quilombolas nos livros didáticos de geografia no estado 

do Paraná 
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Luiz Felipe dos Santos Lima; Kelane Maria 

de Oliveira; Raisa Almeida Santos 

Processo de Construção e Implementação da Disciplina "Geografia Africana" no Curso de 

Geografia da UFPE 

Thalismar Matias Gonçalves; Glaudertone 

Andrade de Barcellos 
Ifes também é indígena: atividade do dia do índio de 2018 no Ifes Aracruz 
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RE 13: Educação Popular 

Sala 4 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Renan José Freitas Assis Uma Geografia da Escola Nacional de Energia Popular 

Julie Kelly Araujo da Silva O ensino popular em geografia na região do entorno Sul do Distrito Federal 

Adenilson Pontes Pinto Pré-vestibular social Leonhard Euler, transformando vidas 

Rennan Moraes Rodrigues; Mariana 

Simonassi Erlacher; Alice Lucas de Souza 

Cursos Preparatórios Comunitários: o caso do Pré-Enem comunitário do Instituto Federal do 

Espírito Santo - Campus Cariacica 

Carlos Eduardo da Silveira Junior Cursinho Popular Marielle Franco 

Ana Clara Dias de Almeida, Luisa Marins 

Miranda da Silva, Vicente Habib Mattar Huet 

Machado, Cliveland Teles Fernandes 

Residência Pedagógica no Colégio Aurelino Leal: Experiência na construção do saber docente 

Laís Rondis Nunes de Abreu Geografia para além dos conteúdos: uma experiência na Educação Social 

Isabella de Abreu Ferreira; Mariana Melo 

Cavalcante; Paulo Domingos Pires Teixeira 

Junior; Priscilla Fernanda Oliveira Silva 

De quem é a Universidade? 

Bruna Kelly Sousa Rodrigues Identidade do Lugar 

Felipe da Costa Franco Território Hip-Hop 

Rafael da Silva Almeida A prática do trabalho de campo na periferia de São Paulo 
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Enrique Santana Pires; Thaynara Cortinhas 
A importância do trabalho de campo na formação docente em geografia: uma ferramenta 

pedagógica de resistência 

Mayara Perinni de Aguiar; Lucas Paula 

Sangi; Flora Antonia Soares Ribeiro 

Vivências na Comunidade de Santa Tereza - Vitória - ES: músicas, brincadeiras e agricultura 

urbana 

Andre de Souza Fedel; Rogeria Pereira Alba; 

Ricardo Callegari 
Qual é a "porta de entrada" que o povo abre? Produzindo espaços a partir do possível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 63 

 

RE 14: Gênero e diversidade na escola 

Sala 54 – 2º Piso – E.M.B.H. 

  

AUTOR(ES) TRABALHO 

Lilian Priscila Ferreira Auto estima é o princípio 

Nikoly Barbosa da Silva; Agatha da Silva 

Dantas 

A importância do debate de gênero e a aplicação das leis feminicídio e Maria da Penha nas 

escolas 

Carolina da silva santos GEOGRAFIA E GÊNERO: UMA INTERVENÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR 

Amanda de Castro Lima; Edileuza Dias de 

Queiroz 
(Geo)grafias: a gordofobia no espaço escolar 

Flora Antonia Soares Ribeiro; Amanda 

Fernandes Silva; Mayara Perinni de Aguiar. 
MULHERES NA CIÊNCIA: Diálogos geográficos pelas Geógrafas e suas geografias. 

Renato de Sousa Ribeiro; Vivian Barros Reis 
Construção da auto-estima na periferia de São Paulo por meio da organização estudantil a 

importância do Grêmio na escola 

Tyrone Andrade de Mello Gênero na escola: como pensam os estudantes na educação básica 
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RE 15: Educação do Campo 

Sala X CRAS – 1º Piso – E.M.B.H. 

 

AUTOR(ES) TRABALHO 

Lucas Gentil Dias da Silva; Ana Maria Dias 

Garcia 
Oficina na Escola Municipal Quizanga 

Gabriel Renan Neves Barros; Kassia Raylene 

Sousa da Silva 

A experiência do estágio docente em geografia na Escola Família Agrícola Jean Hébette, no 

município de Marabá/PA 

Crislaine Souza Almeida - Silvana de Abreu A educação basica do campo: A experiência de sua implementação em Dourados - MS 

Igor Mendonça Ribeiro dos Santos; Isabela 

Viana Souza 
Práticas pedagógicas no Vale do Guapiaçu: Construindo infância e resistência. 

Eric de Oliveira 
A contribuição da geografia por meio do plano de estudo: A influência do clima nas atividades 

agropecuárias na Escola Família Agrícola de Jaguaré 

Ana Maria Dias Garcia Oficina na Escola Estadual Frederico Ozanam 

Paula Aparecida Cerqueira 
A Escola Família Agrícola Serra do Brigadeiro: vivencias do estágio de uma educadora em 

formação 

Laudiceia Neiva Roldão Azevedo; Cleidvaldo 

Siqueira Pereira 

Projeto Horta no Espaço Escolar: Um relato de experiência a partir de observação empírica na 

escola do campo Escola Estadual Lagoa Bonita no município de Deodápolis- MS. 

Vanessa Luísa Ferreira Guilherme; Eliano de 

Souza Martins Freitas 

Agricultura familiar, educação do campo e vigilância sanitária: relato de experiência dos 

percursos na revisão de literatura, vivências e conhecimentos na construção da dissertação 

 


