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Preparar uma análise geográfica de uma unidade escolar transpassa a mera descrição de 

suas estruturas físicas ou sociais, supera as heranças deixadas pela Geografia 

Tradicional, e leva em consideração outros fatores influenciadores no ensino-

aprendizagem, como por exemplo, o contexto espacial onde a escola se insere, linhas 

teóricas adotadas por professores, entre outros. Deste modo, este trabalho visa analisar a 

Escola Municipal Professora Dilma Lúcia dos Santos, localizada em no bairro da 

Armação, município de Florianópolis (Santa Catarina), destacando o trabalho do 

profissional licenciado em geografia bem como seus métodos de ensino. Para isto, foi 

realizada uma revisão bibliográfica através de textos que tratavam principalmente sobre 

o ensino da geografia e projeto político pedagógico (PPP). Foram também levantados 

dados sobre a localidade no qual se encontra a escola estudada e realizada entrevistas 

com a gestora da unidade e com uma professora de geografia integrante do corpo 

docente. Também foi feito um trabalho de campo a fim de auxiliar a escrita do 

diagnóstico da realidade escolar. Este relato constitui-se a Prática como Componente 

Curricular (PCC) da disciplina de Metodologia do Ensino da Geografia (oferecida ao 

Curso de Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina) e reflete 

um exercício do reconhecimento de uma escola como sendo um campo de pesquisa a 

ser explorado ao professor de geografia. Os resultados obtidos evidenciaram a diferença 

entre a geografia ensinada na universidade e geografia que temos no ensino fundamental 

e médio, com isto, procuramos entender os momentos históricos e correntes filosóficas 

que contribuíram na produção de muitas das práticas e conteúdos que acompanham o 

ensino desta ciência até hoje, trazendo uma experiência do trabalho de uma professora 

da área. Desta forma, a pesquisa mostra que é preciso pensar em novos métodos 

adequados ao docente de geografia, isto não quer dizer que temos que ignorar tudo que 

já foi construído até o momento, pelo contrário, é necessário que se saiba adaptar os 



métodos que aprendemos na universidade às escolas, para isto, cabe a nós licenciados a 

tarefa de pesquisar o ensino de geografia, assim assumiremos a escola não só como um 

local de trabalho, mas como um dos componentes da produção e organização do espaço 

geográfico, bem como o local onde há a possibilidade de se fundamentar um dos 

objetivos mais nobres da geografia, a formação de cidadãos críticos.   
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