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A  
organização de todo conhecimento geográfico  existente teve sua primeira tentativa 

comsucesso em meados do século XIX, com Humboldt e Ritter.  

 A partir dessa sistematização, surgiu o que alguns autores denominam 

correntes de pensamento geográfico. Destacam-se o 

Determinismo Ambiental, o Possibilismo, o Método Regional, 

a Nova Geografia e a Geografia Crítica. Segundo CORREA 

(2000) “cada uma delas com suas práticas teóricas, empíricas 

e políticas, seguindo uma seqüência histórica predomina e, ou 

coexiste com outra corrente.” 

 O Determinismo Ambiental foi o primeiro paradigma 

a caracterizar a Geografia emergente no final do século 

XIX. Pouco tempo depois, em reação a ele surge na 

França,  o Possibilismo Geográfico (Quadro 1, verso).  

 O terceiro paradigma da Geografia é o  Método 

Regional  que vem contrár io ao Possib i l ismo e ao 

Determinismo. Nele, a diferenciação de áreas é vista através 

da integração de diferentes características em uma dada 

porção da superfície da Terra. Focalizando assim o estudo de 

áreas e atribuindo à diferenciação como principal objetivo da Geografia. A  partir dos anos 40 

essa corrente ganha importância com raízes em  Alfred Hettner e Hartshorne. 

 Após a 2ª Guerra Mundial, verifica-se uma nova fase de expansão capitalista, e 

consequentemente a Geografia perde a capacidade de explicar a complexa realidade 

redesenhada. Surge então um novo paradigma, a Nova 

Geografia com o objetivo de justificar a expansão 

capitalista, assim como dar esperanças aos “deserdados 

da terra”. Para tais tarefas utiliza como método o 

positivismo lógico (Neopositivismo), utilizando-se para 

isso de técnicas estatísticas.  

 D u r a n t e  a  d é c a d a  d e  1 9 7 0  e  1 9 8 0 ,  o 

c o n h e c i m e n t o  g e o g r á f i c o  p a s s a  p o r  n o v a s 

transformações. Surge um novo paradigma em oposição 

aos anteriores e também com intenção de participar de 

um processo de transformação da sociedade, esta 

denominada Geografia Crítica.  

 Esse  pa rad igma  repensa  a  ques tão  da 

organização espacial, herdada basicamente da nova 

Geografia. Trata-se, no caso, de ir além da simples 

descrição, procurando-se ver as relações entre o espaço 

e os processos históricos que modelam os grupos 

sociais. Destacam-se nessa linha Yves Lacoste, Pierre 

George e, nacionalmente,  Milton Santos. 

 HISTÓRIA A Construção da Geografia 

Alexander Von Humboldt 

(1769-1859): Grande viajante 

naturalista, pertenceu em uma 

família aristocrática prussiana. 

Tinha formação em Economia 

Política, Matemática, Ciências 

Naturais, Física e Minera lo 

gia.Cosmos foi sua principal obra.  

Imagem adaptada a partir de:  http://pt.wikipedia.org/wiki 

Ficheiro:Alexandre_humboldt.jpg 

 

Karl Ritter (1779-1859): Com 

formação em História e Filosofia, 

contribuiu sobretudo a partir do 

aparato metodológico criado 

ilustrado na obra: Geografia 

Comparada. 

Fon te imagem:  h t tp : / /commons .wik imedia .org /w ik i /

File:Karl_Ritter.png 
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 Anteriormente comentamos um pouco da história da Geografia, é comum, no entanto, a 

confusão entre as correntes possibilistas e deterministas na literatura geográfica, acabando em 

alguns momentos ocorrendo até mesmo conceituações invertidas. Isso percebi inclusive na sala 

de aula, logo que comecei o curso de licenciatura em Geografia. Por isso hoje trouxe hoje um 

quadro-resumo retratando as principais divergências e convergências existentes entre estas 

duas escolas de pensamento.  

 HISTÓRIA A Construção da Geografia 

 DETERMINISMO POSSIBILISMO 

Origem Alemanha França 

Defensores 
Friedrich Ratzel (idealizador)Defensores: 
Ellem Semple, Elsworth Hungtington... 

Paul Vidal de La Blache (idealizador)
Defensores: E. Demartonne, J. Brunhes, A. 
Demageon... 

Contexto 
histórico 

Unificação reacionária (e tardia) do império 
Alemão sob as mãos de Bismack.  

Terceira República Francesa e conflito de 
interesses com a Alemanha. 

Objeto da  
Geografia 

Estudo da influência que a natureza exerce 
sobre o Homem.  

A relação Homem-Natureza é percebida a 
partir da interpretação da paisagem.  

Homem  
X  

Natureza 

A Natureza determinaria o sucesso ou o 
fracasso de um povo.  

O homem passa a ser ativo, podendo abrir 
possibilidades de desenvolvimento diante da 
paisagem.  

Conceitos  
Defendidos 

Espaço Vital: Estabelecida através da 
obtenção do equilíbrio entre a população e 
os recursos disponíveis em dado espaço de 
forma que se garanta a sua sobrevivência e 
desenvolvimento.- Forneceu as bases para o 
desenvolvimento da Geopolítica;  

Gênero de vida: Conjunto de técnicas e 
costumes passados no decurso histórico de 
um povo em seu processo de adaptação e, 
ou transformação do meio natural buscando 
garantir a sobrevivência e desenvolvimento 
da população.  

Pragmatismo Defesa do expansionismo Germânico; 
Defesa do colonialismo Francês e crítica ao 
expansionismo germânico.  
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Baseado em: MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia; Pequena História Crítica. 20 ª Ed. São Paulo: Anablume, 2005.  
                      ANDRADE, Manuel Correia de Andrade. Geografia: Ciência da sociedade. Ed. universitária da UFPE, 2006.  

http://jonashenriquelima.wordpress.com/2011/08/12/as-correntes-do-pensamento-geografico/


V 
ários autores concordam que Espaço, Território, Região, Paisagem e Lugar são os 

conceitos bases que possibilitaram o desenvolvimento da Geografia enquanto 

ciência.  

 Na Geografia Tradicional 

 O conceito de região encontrou em 

Ratzel e La Blache seus maiores expoentes. 

La Blache a defendeu enquanto entidade 

concreta, existente por si só. Aos geógrafos 

caberia delimitá-la e descrevê-la. A grande 

crítica neste modelo de análise foi o caráter 

descritivo e o  fortalecimento da dicotomia 

Homem X Natureza.  

 Em Ratzel, destacou-se conceito de 

espaço a partir de sua teoria do Espaço Vital 

e território com sua Geopolítica. La Blache 

fortalece o peso de território ao estabelecer o 

conceito de Gêneros de vida. 

 Alguns anos mais tarde no Método 

Regional o conceito de região ficou ligado à 

diferenciação de áreas. Por fim, o conceito 

de  lugar, esteve ligado a uma parcela do 

espaço com características naturais e culturais 

próprias e únicas. 
 

 

Novos olhares nas correntes críticas 
 

 As correntes críticas se contrapõe às da 

Nova Geografia e seguem várias perspectivas. 

As linhas sob influência marxista, destacam 

temas históricos e culturais a partir da 

consideração de categorias de análise. A 

conceituação de Espaço ,  surge como 

resultado da ação dos homens sobre o próprio 

espaço intermediados pelos objetos naturais e 

artificiais, com estreita relação com a prática 

social (Santos, 1988). No que se refere ao 

território, Santos (2005) apud Costa & Rocha 

(2010) afirma que ele constitui-se como um 

todo complexo onde se tece uma trama de 

relações complementares e conflitantes. A 

concepção de  lugar, por sua vez, valorizou 

questões políticas e econômicas. 

 Na perspectiva fenomenológica  (a 

Geografia Humanística e a da percepção, por 

exemplo ) ,  acrescen ta -se  a  d imensão 

psicológica na análise espacial. Um motivo de 

Crítica a essa perspectiva é o fato de que ao 

considerar os aspectos do espaço vivenciado 

ela acaba por construir, na maioria das vezes, 

mais um “pensamento romântico do espaço” 

do que propriamente uma ferramenta de 

transformação.  

 A  p a i s a g e m  g a n h a  u m a  n o v a 

abordagem aos olhos da fenomenologia, 

apresentando características subjetivas. O 

conceito de lugar aos olhos da fenomenologia 

é o conceito chave, compreendido com o 

espaço vivido. É onde a vida  se  realiza, está 

carregado de afetividade e significado, tendo 

foco nas relações entre o sujeito  e o  espaço. 

 GEOGRAFIA Os “Conceitos bases” da Geografia na história 

A Geografia tradicional tem o positivismo com 

base, por isso é tida até então como ciência que 

estuda tudo (ciência de síntese),com tendência 

naturalista, fragmentada e fortemente marcada 

pela existência de dicotomias. Enquanto 

disc ipl ina ref lete -se em aulas  chatas, 

cansat ivas, descrit ivas,  f ragmentada e 

memorizadora. 

Nova Geografia  - Seus defensores vêem os 

conceitos bases reservados, direta ou 

indiretamente com um caráter matemático/

estatístico com uma linguagem mais 

rebruscada.. Essa base, acaba, inclusive 

afastando do trabalho de campo. Muitos autores 

a vêem como um ferramenta de dominação e 

controle, pois não  é aberta a análises criticas 

da realidade. 

http://jonashenriquelima.wordpress.com/2011/11/14/afinal-o-que-e-a-fenomenologia/


 INFOGRÁFICO  Os “Conceitos bases” da Geografia 

 Discorda de alguma definição demonstrada na imagem acima? tem alguma sugestão 

para melhorá-lo? Aplicou algo semelhante em sala de aula? Sua opinião é muito importante!  



F 
azer mapas? Ministrar aulas de Geografia? Fazer protesto? Afinal o que faz um 

Geógrafo? Esse questionamento é feito por diversas pessoas, inclusive quem está 

fazendo um curso superior na área. Você vai se formar em Geografia? Legal! E, vai 

fazer o que depois? 

Um coisa é certa, tem muita cadeira de trabalho que poderia estar sendo ocupada por esse tipo 

de profissional. Muitas das coisas que os geógrafos poderiam estar fazendo amparados pela 

legislação, estão sendo feitas por técnicos, agrônomos, engenheiros, arquitetos…  
 

O que faz (pode fazer) um Geógrafo? 
 

 A profissão do Geógrafo é regulamentada em legislação através da lei nº 6.664, de 26 de 

junho de 1979. Posteriormente houve algumas alterações com a lei nº 7.399, de 4 de novembro 

de 1985, as resoluções do CREA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.  

Segundo o Artigo 3º da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979: 

 
É da competência do Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da 
União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, das entidades autárquicas ou de 
economia mista e particulares: 
I – reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, 
biogeográfico,   antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e 
especiais da Geografia, que se fizerem necessárias: 
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas 
geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial; 
b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas 
atinentes aos recursos naturais do País; 
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais; 
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional; 
e) na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional; 
f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas conexos; 
g) na política de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regiões novas 
ou de revalorização de regiões de velho povoamento; 
h) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados ao planejamento da 
produção; 
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação; 
j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e 
rurais; 
l) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais; 
m) no levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas regionais; 
n) na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
 II – a organização de congressos, comissões, seminários, simpósios e outros tipos de 
reuniões, destinados ao estudo e à divulgação da Geografia. 
 

 A lei nº 7.399, de 4 de novembro de 1985  alterou a definição dos profissionais que 

poderiam exercer a função de geógrafo. Na legislação de 1979: 

 
Art. 2º. O exercício da profissão de Geógrafo somente será permitido: 
I – aos Geógrafos e aos bacharéis em Geografia e em Geografia e História, formados 
pelas Faculdades de Filosofia, Filosofia, Ciências e Letras e pelos Institutos de 
Geociências das Universidades oficiais ou oficialmente reconhecidas; 
II – (Vetado); 
III – aos portadores de diploma de Geógrafo, expedido por estabelecimentos estrangeiros 
similares de ensino superior, após revalidação no Brasil.  

 MERCADO O que faz um Geógrafo? 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=6664&tipo_norma=LEI&data=19790626&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=6664&tipo_norma=LEI&data=19790626&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=7399&tipo_norma=LEI&data=19851104&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=7399&tipo_norma=LEI&data=19851104&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=6664&tipo_norma=LEI&data=19790626&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=7399&tipo_norma=LEI&data=19851104&link=s


Com a lei nº 7.399, de 4 de novembro de 1985 acrescentou-se as seguintes condições: 

 
IV – aos licenciados em Geografia e em Geografia e História, diplomados em estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou reconhecido que, na data da publicação desta Lei, estejam: 
a) com contrato de trabalho como Geógrafo em órgão da administração direta ou indireta ou 
em entidade privada; 
b) exercendo a docência universitária; 
V – aos portadores de títulos de Mestre e Doutor em Geografia, expedidos por Universidades 
oficiais ou reconhecidas; 
VI – a todos aqueles que, na data da publicação desta Lei, estejam comprovadamente 
exercendo, há cinco anos ou mais, atividades profissionais de Geógrafo. 

 

Da legislação para a realidade   
 

 Com as transformações na sociedade e no espaco atual, abriu-se muitas portas para o 

ingresso de profissionais que estudam o espaço para minimizar os efeitos negativos da 

urbanização, poluição desenfreada, mudanças climáticas entre outros.  Logo,  cabe  um  

questionamento:  Será  que mesmo com a busca pela visão de síntese, a formação do 

Geógrafo (bacharel em Geografia) na atualidade fornece bases suficientes para o Mercado? 

 Diante dessa questão temos dois problemas fundamentais: a formação deficiente dos 

Geógrafos em grande parte das instituições educacionais ( instituições fingem que ensinam, 

estudantes fingem que aprendem!) e o fato das atribuições a esse profissional não serem 

exclusivas a eles.   

 As instituições educacionais devem priorizar além do debate teórico, a prática do 

conhecimento com incentivo a pesquisas e trabalhos práticos que provoquem no aluno o 

interesse de transformar/melhorar o espaço geográfico. Esses trabalhos práticos serviriam de 

base para o conhecimento de suas atribuições, além de dar visibilidade ao futuro geógrafo. 

Aqui na nossa região, por exemplo, temos o caso do projeto “Universidade Sem Fronteiras” e 

parcerias entre as instituições de ensino e empresas privadas, onde estudantes e professores 

elaboram projetos visando trazer melhorias em algum processo (Cooperativa de Maracujá em 

Corumbataí do Sul, melhorias sanitárias em área rural, Projeto Mil Árvores, Laboratório de 

Estudos Paleoambientais, Grupos de Estudos Urbanos, etc). Essas parcerias são bons 

exemplos que podem ser aplicados em qualquer região do país. Basta que exista uma sinergia 

entre as instituições, governo e  grupos privados. 

 O professor ministra aulas. O pedreiro contrói edificações. O jornalista informa. O 

Geógrafo faz o quê?  Eu mesmo não tinha reparado como isso é fato até o dia em que postei no 

blog  sobre esse tema. Foi o post mais compartilhado no blog nesses últimos três anos! O mais 

surpreendente foi a qualidade dos comentários onde surgiram outras questões, tais como a 

necessidade de um orgão forte que represente  a classe profissional e a falta de atualização 

profissional resultando também na aparente inércia dos Geógrafos quanto a participação de 

bons eventos que promovem inovação. 

 Desse modo recaio no comentário de  Francisco Tupi, onde ele diz que não falta mercado 

para os Geógrafos, faltam Geógrafos para o mercado. De nada adianta ter o título de Geógrafo 

se não se sabe sequer suas atribuições e muito menos fazer o serviço do jeito certo! O futuro da 

nossa profissão depende antes de tudo de nossa ação enquanto cidadãos e estudantes de 

Geografia. Devemos cobrar um ensino de qualidade em nossas instituições de ensino e 

participar ativamente de pesquisas para conquistar nosso espaço, mostrando que somos 

capazes de exercer nossa profissão com qualidade. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=7399&tipo_norma=LEI&data=19851104&link=s
http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
http://www.coaprocor.com.br/institucional.php
http://www.coaprocor.com.br/institucional.php
http://www.fecilcam.br/editora/arquivos/estacoes_tratamento_esgoto.pdf
http://metropolerevista.com.br/colunistas/sustentabilidade/projeto-mil-arvores/2556
http://www.fecilcam.br/lepafe/index.html
http://www.fecilcam.br/lepafe/index.html


 GEOGRAFIA Pra que serve ? 

 No início da década de 1970, o geógrafo crítico francês Ives Lacoste dizia que a 

“Geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra”. Mas antes dessa afirmação a Geografia já 

serviu pra outras várias finalidades: justificar o expansionismo germânico, o colonialismo 

francês, as divisões regionais, os interesses dominantes, conflitos ideológicos e armados….os 

limites do quintal da sua casa, seu município, estado e país!  
 

Mas pra que serve a Geografia afinal? 

 Procurarei dar um enfoque voltado a preocupação da Geografia dita crítica por alguns 

geógrafos contemporâneos, se baseando na análise do texto da professora Maria Lucia E. 

Sampaio Santos coloco abaixo o que entendo ser a serventia da Geografia nos dias atuais : 

 Amplia o conhecimento do espaço em seus diferentes níveis e olhares. Somente pode-se 

agir no espaço se de fato considerarmos os elementos que o compõe: o solo, clima, a 

sociedade, cultura,... 

 Potencializar o uso do espaço de forma a minimizar os impactos socioambientais no espaço. 

Não basta conhecer e descrever um espaço é necessário pensar o seu uso. Um exemplo 

clássico existe no livro “A arte da guerra (Sun Tzu)”. Note os aspectos geográficos existentes na 

descrição: 

 Desenvolve e aprimora o senso crítico colaborando para a formação de cidadãos no sentido 

pleno da palavra, capazes de tomar uma posição, defender seus ideais e propor soluções para 

problemas cotidianos. 

 Explicar representações cartográficas.  Mais que simplesmente  desenhar mapas, a 

Geografia deve enriquecer o que a representação cartográfica nos traz. 

Enfim, estes seriam a meu ver, os quatro argumentos principais que justificam que você continue 

estudando Geografia.  

Concorda, discorda, entre em contato conosco. 

Com relação ao posicionamento do exército: 
Com relação às montanhas: 
Um general tem que observar o seguinte: ao passar por montanhas, estar seguro, ficando perto dos 
vales; selecionar um lugar em solo alto que receba a luz solar para os realizar os acampamentos militares 
e não subir para alcançar o inimigo. Esta é a lei para posicionar-se com relação às montanhas. 
Com relação aos rios: 
Depois de cruzar um rio você deve ficar longe dele. Se os ataques inimigos partem de um rio, não o 
enfrente na água. Ao invés disso, é vantajoso permitir que metade das tropas atravesse, para então os 
golpear. Se você deseja lutar com o inimigo, não enfrente suas forças de invasão perto de um rio. Ao 
invés disso, selecione um lugar em solo alto que receba a luz solar para tomar posição e nunca acampe a 
jusante do inimigo. Esta é a lei para posicionar-se com relação aos rios. 
Com relação aos pântanos salgados: 
Cruze os pântanos salgados depressa e sem demora. Ao encontrar as tropas do inimigo em um pântano 
salgado, posicione-se perto da grama com as costas voltadas para a floresta. Esta é a lei para posicionar-
se com relação aos pântanos salgados. 
Com relação às terras planas: 
Em locais planos, selecione um lugar acessível, posicione-se com seu flanco direito tendo um campo alto 
às costas, terras perigosas em frente e solo seguro à sua retaguarda. Esta é a lei para posicionar-se com 
relação às terras planas. (Sun Tzu, pg. 28) 

http://jonashenriquelima.wordpress.com/sobre/contato/


A  
partir da década de 1970, surge amplo movimento de renovação no campo 

geográfico. Com isso, inúmeros caminhos se resultaram para a realização de análises 

críticas da fundamentação teórico – metodológica da ciência geográfica e seu 

processo de ensino. Apesar do desenvolvimento da Geografia Crítica em nível acadêmico, 

podemos visualizar ainda grandes resquícios positivistas  pragmáticos nas escolas públicas do 

Brasil. No entanto, é visível que a realidade nacional existente exige que os profissionais 

“apaixonados” pelo que fazem tomem novas posturas e procurem conteúdos além dos aspectos 

físicos e humanos existentes. 

Profissão: Professor 

 Uma das principais preocupações pela qual esse profissional “apaixonado” deve atentar é 

ao fato de que a Geografia não seja uma disciplina cansativa e que não seja motivo de raiva por 

parte do aluno.  Muitas vezes explica-se conteúdos que fogem à realidade do aluno por não 

serem relacionados com a vivência, o dia-a-dia do discente. A inter-relação  da teoria com a 

prática torna o estudo mais dinâmico, interessante e quem sabe….divertido. O professor -

pesquisador deve saber instigar o aluno à curiosidade, e, ao entendimento de como estes 

conteúdos podem ser úteis em suas realidades. Nesse sentido, o professor é mediador no 

processo de ensino, e, se a qualidade dessa mediação interfere no aprendizado do aluno com 

certeza o profissional tem tarefa importante a cumprir. O professor deve entender também que o 

ensino é um processo composto por objetivos, conteúdos e métodos e, estes componentes 

articulam-se numa proposta de ensino em ação. Cavalcanti (2002) afirma que as lições da 

experiência dos professores de Geografia têm sido valorizadas enquanto elementos para a 

compreensão do ensino e de seus componentes. A partir de depoimentos de professores vêem-

se barreiras, tais como: as dificuldades com certos conteúdos de Geografia, o trabalho com o 

material didático, especialmente o livro didático, as distintas concepções de Geografia, o 

distanciamento do conteúdo escolar com o cotidiano do aluno e a questão da memorização. 

A vivência do Estágio 

 Durante a preparação das atividades relacionadas ao estágio, uma série de aspectos 

devem ser pensados: que tipo de sujeito deseja-se formar? Que possibilidades o ambiente 

escolar proporciona? Quais conflitos podem ser explorados? Como trabalhar o conteúdo? A 

experiência do estágio proporciona todas estas vertentes de idéias e, as mesmas devem ser 

bem exploradas considerando a relação: escola X estágio X cotidiano. 

 A convivência do licenciado com os dilemas, desafios e compensações da realidade 

docente leva a reflexão das possibilidades e da busca por uma identidade profissional a ser 

construída. Que tipo de profissional ser? Quais caminhos metodológicos seguir? Como se 

relacionar com os discentes? E a ética profissional? 

 As horas de estágio supervisionado durante a licenciatura são extremamente importantes 

para se perceber o quanto o professor tem um papel essencial na estruturação de nossa 

sociedade. No entanto, esse período é pequeno se considerada a dinâmica da realidade escolar, 

assim como as metodologias passíveis de serem utilizadas em sala de aula. Nós enquanto 

estagiários ao conhecermos a ponta do iceberg da vivência docente criamos proximidade com o 

cotidiano escolar e tecemos as bases de nossa prática, porém, a vivência da prática docente em 

sua essência e responsabilidade é que definirá o perfil do profissional licenciado.  

 ENSINO O estágio na formação de professores 



 SIG é a abreviatura de Sistemas de Informação Geográfica e designa os aplicativos 
que são capazes de processar dados que possibilitam a um profissional capacitado, formular 
análises espaciais. Eles são úteis para um grande leque de atividades. Entre elas a agricultura, 
arqueologia, arquitetura,ciências militares, jornalismo,Geografia, História,… 
 Atualmente existe uma diversidade de aplicativos SIG’s disponibilizados gratuitamente 
na internet e, hoje trouxe uma lista com alguns dos mais conhecidos.  
 
 GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) é um software livre (FOSS) para 

executar análises espaciais. Inclui mais de 350 módulos para a elaboração de dados 
vetoriais (2D/3D) e raster. 
Saiba +: “Brochura sobre o Grass-Gis”  Blog do Anderson Medeiros 

 
 GvSIG é uma aplicação destinada à captura, armazenamento, manipulação, análise e  implantação 

de informações geograficamente referenciadas. Ele é caracterizado por uma interface 
amigável trabalhando com dados vetoriais e rasters, contando com amplo número de 
ferramentas de apoio no uso das informações.  
Saiba +: Portal GvSig 

 
 Kosmo GIS foi desenvolvido a partir da plataforma JUMP (Java Unified Mapping) e da biblioteca de 

componentes SIG Geotools. Essa ferramenta é capaz de visualizar e processar dados espaciais, 
com uma interface amigável e trabalhando com múltiplos formatos de dados vetoriais e raster 
permitindo seu uso a usuários SIG níveis médios ou avançados. 
Saiba +: Tutoriais sobre o Kosmo GIS (em espanhol) 

 
 MapWindow GIS  faz parte de um pacote de softwares de código aberto bastante flexível e seu uso 

vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. 
Saiba+: Wiki do MapWindow (em inglês) 

 
 Quantum GIS é um SIG de código aberto utilizado para visualizar dados, explorar dados 

e compor mapas, analisar dados, publicar mapas na internet, amplas funcionalidade com 
o uso de complementos. 

 
 O SPRING – Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, é um SIG criado pelo 

INPE / DPI para ambientes UNIX e Windows, com funções para processamento de 
imagens, análise espacial, cadastro, 
dentre outras.  
Saiba + : Tutorial  pertencente à 

divisão de processamento de imagens do INPE  
 
 O SAGA (System for Automated Geoscientific 

Analyses) é um SIG livre e multiplataforma que 
trabalha com dados raster, vetoriais 
e tabulares. 
Saiba+: Wiki do SAGA- GIS 

 
 O TerraView é um visualizador de 

dados geográficos armazenados em um banco 
de dados do modelo TerraLib. 
Além de fer ramentas de 
visualização o TerraView possui 
também uma série de ferramentas 
de análise. 

Saiba +: Tutorial  pertencente à divisão de 
processamento de imagens do INPE 

 TECNOLOGIA 8 Bons SIG’s gratuitos  

Material cartográfico online 
Antes raros, quase impossíveis de serem encontrados 
e hoje, com os avanços tecnológicos, bastante comuns 
e úteis para estudantes, pesquisadores e empresas. 
Segue abaixo três dicas de locais onde encontrar 
dados cartográficos vetoriais de qualidade: 

 Base cartográfica e vetorial do IBGE:. 
Endereço: ftp://geoftp.ibge.gov.br/ 
 

 No Paraná, diversas cartas podem ser baixadas 
no site do ITGC-PR: 

Endereço:  http://www.itcg.pr.gov.br. 
 

 Veja + Portal Geotecnologias 
 
Existe também excelentes blog’s: 
 

 Anderson Medeiros  

 Geoprocessamento para Linux 

 Sadeck/ Geotecnologias 

 Processamento digital 

http://andersonmedeiros.com/2012/02/16/brochura-sobre-o-grass-gis/#.T-fXIxdfHBA
http://www.gvsig.org/web/home
http://www.opengis.es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=31&Itemid=59
http://www.mapwindow.org/apps/wiki/doku.php?id=mapwindow_4_users_manual
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html
http://sourceforge.net/apps/trac/saga-gis/wiki
http://www.dpi.inpe.br/terraview/php/docs.php?body=Tutorial_i
http://www.dpi.inpe.br/terraview/php/docs.php?body=Tutorial_i
http://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/06/25/8-softwares-sigs-gratuitos/
http://grass.fbk.eu/download/index.php
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/download.php
http://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/
http://www.dpi.inpe.br/terraview/php/dow.php?body=Dow
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47
http://geotecnologias.wordpress.com/2009/07/09/10-links-vetoriais-free/
http://andersonmedeiros.com/
http://geoparalinux.wordpress.com/
http://geotecnologias.wordpress.com/
http://processamentodigital.blogspot.com.br/


Google Maps 
(http://maps.google.com.br/maps?) 

 O mais popular recurso para visualização de imagens 
de satélite. Constantemente vem tendo melhorias com a 
introdução de novos serviços e melhoria da qualidade das 
imagens de satélite. 
 

Bing Maps  
(http://br.bing.com/maps/) 

 Depois do fiasco do Live search a Microsoft parece ter aprendido a lição. Seu serviço de 
busca, a compra de empresas menores, a parceria com o Yahoo, Nokia e outras gigantes da 
tecnologia melhoraram consideravelmente a qualidade de seus serviços.  No que se refere ao 
seu Bing Maps, nas áreas urbanas tem imagens com qualidade muitas vezes superiores às do 
rival Google Maps, porém peca um pouco na área rural com imagens pouco nítidas e em 
algumas referências a nomes de logradouros. 
 

DGI – INPE 
(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) 

 É um serviço disponibilizado tanto 
gratuitamente (imagens digitais via e-mail) quanto 
por meio de pagamento (pedido da imagem 
impressa) a partir de um pré cadastro.  
 Fornece imagens dos satélites:  Landsat-1, 
Landsat-2, Landsat-3, Landsat-5, Landsat-7, 
CBERS-2, CBERS-2B (Satélite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres), IRS-P6–Resource-sat1, 
Aqua e Terra.  

 

Yahoo Maps 
(http://maps.yahoo.com/) 

  Ele é mais simples que os três anteriores e usado no recurso de localização do 
compartilhador de fotos Flickr. As imagens de satélite não tem uma resolução de muita 
qualidade se comparadas aos anteriores, mas é interessante também.  
 

OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org/) 

 Uma plataforma semelhante aos anteriores, 
porém com um diferencial “um wiki de mapas livres”. 
Uma espécie de Wikipédia dos mapas e imagens.  

 

 INTERNET Onde encontrar imagem de satélite 

Conhece algum serviço que ficou de fora? Por favor,  
entre em contato conosco para melhorarmos esta lista! 

V 
iajar pelo mundo sem sair de casa ou mesmo procurar imagens para uso didático. O 
dilema da procura pela imagem que possa ser melhor utilizada, acessível e prática 
encontra vários aliados. 

http://www.dgi.inpe.br/Suporte/files/Cameras-LANDSAT123_PT.php
http://www.dgi.inpe.br/Suporte/files/Cameras-LANDSAT123_PT.php
http://www.dgi.inpe.br/Suporte/files/Cameras-LANDSAT57_PT.php
http://www.dgi.inpe.br/Suporte/files/Cameras-CBERS2_PT.php
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ir-p6.html
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/modis.html
http://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/10/11/onde-encontrar-imagens-de-satelite-gratuitamente/
http://jonashenriquelima.files.wordpress.com/


 LIVROS Leituras Geográficas 

 

Filosofia e ciência na Geografia 
Contemporânea  

Capel  descreve  a h is tó r ia  da  c iênc ia 
geográfica a partir do surgimento de dois 
grandes pensadores ( Humboldt e Ritter), 
destacando  suas obras, métodos, ideias e 
componentes filosóficos, além de  descrever o 
contexto histórico vivenciado por ambos os 
autores.  
* CAPEL, H. Fi losof ia e Ciência na Geograf ia 
contemporânea: uma introdução à Geografia. Vol 1. 
Maringá: Massoni, 2004 . 

 
O Cativeiro da Terra 

É apresentado no livro o processo de transição 
do trabalho escravo para o trabalho livre. O 
propósito do autor, com isso, é desvendar o 
r i tmo das formas de disseminação do 
capitalismo no Brasil, refutando a afirmação 
que a crise do trabalho escravo resultou na 
utilização do trabalho assalariado.  
* MARTINS, J de S.O Cativeiro da Terra. 3. ed. São 
Paulo: Ciências Humanas, 1986. 
 

O que é a cidade?  
Rolnik demonstra a cidade como uma obra 
coletiva dos seres humanos que desafia as 
forças da natureza. E, sendo obra humana a 
cidade é portadora de uma natureza 
intrínseca, tem origens e sofre transformações 
no decurso histórico. E é esse justamente o 
ponto fundamental desta obra: entender qual o 
significado e essência do fenômeno urbano.  
* ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 2ª Ed. São Paulo: 
Ed. Brasiliense, 1988. 
 

 

Paradigmas do capitalismo agrário em 
questão  

Abramovay defende que as unidades de 
pequeno porte, alto volume de produção e 
elevada produtividade existentes nos países 
desenvolvidos descendem do campesinato 
tradicional, mas não tem nada a ver com ele. 
Ele denomina estas propriedades de 
agricultura familiar, e acredita que ela não 
pode ser explicada por sua herança histórica 
camponesa, pois a ação do Estado capitalista 
foi determinante. O autor faz também uma 
forte crítica ao fato de a agricultura brasileira 
permanecer atrasada  com relação aos países 
desenvolvidos ( o excesso de trabalho  pouco 
produtivo, as terras subutilizadas, caráter 
desigual de desenvolvimento) por não ter 
procurado enfrentar o problema agrário de 
maneira mais concreta. 
* ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo 
agrário em questão. São Paulo-Rio de Janeiro-
Campinas: Editora Hucitec, ANPOCS, Editora da 
Unicamp, 1992. 
 

Região e organização espacial 
Corrêa relata um pouco da epistemologia do 
conhecimento geográfico, dividindo o livro em 
três partes: a primeira se dedica a discução e 
apresentação das correntes de pensamento 
geográfico; a segunda aborda os diversos 
conceitos de região, enquanto a terceira 
apresenta a questão do estudo da organização 
espacial e o modo diferenciado que a ciência 
Geográfica a enxerga. 
* CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização 
Espacial. São Paulo: Ática, 2000. 

VIDEOCURSOS 

E-aulas USP – Vídeo aulas da melhor universidade da 

América Latina; 

Miriade X –   Uma série de cursos das melhores 

instituições da Espanha; 

Coursera – Cursos das melhores Universidades do 

mundo. 

SENAI – Portal de educação a distância 

FGV – Cursos gratuitos da Fundação Getúlio  Vargas. 

 

 

LIVROS E APRESENTAÇÕES  
Scrib: Acervo de arquivos de texto.  

Ebah: Rede social que compartilha arquivos. 

Projeto Guttenberg: Mais de 39.000 títulos. 

Portal Domínio Público: Mais de 30.000 arquivos. 

E-livros grátis: Obras de domínio público.  

Google Books 

Shvoong: Resumos, revisões, críticas e alguns títulos 

para download. 

  

 ACESSE, DESCUBRA, ESTUDE 

http://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/01/08/filosofia-e-ciencia-na-geografia-contemporanea-uma-introducao-a-geografia-horacio-capel/
http://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/01/08/filosofia-e-ciencia-na-geografia-contemporanea-uma-introducao-a-geografia-horacio-capel/
http://jonashenriquelima.wordpress.com/2011/10/09/resumo-do-livro-o-cativeiro-da-terra-de-jose-de-souza-martins/
http://jonashenriquelima.wordpress.com/2012/01/15/o-que-e-a-cidade-raquel-rolnik/
http://www.eaulas.usp.br/portal/home
http://miriadax.net/es/web/general-navigation/cursos
https://www.coursera.org/
http://www.neadsenaies.com.br/cursos-online/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://pt.scribd.com/
http://www.ebah.com.br/
http://www.gutenberg.org/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.elivros-gratis.net/
http://books.google.com.br/books/
http://pt.shvoong.com/


 EQUIPE 

Bruna Elisa  
 

Aluna do Ensino Médio que, nas horas vagas, gosta de procurar livros agradáveis para 

leitura e escrever pequenos textos. Concluiu os cursos de Automação de Escritório 

(EasyComp) e Fotografia - Arte e técnica (SENAC-PR). Atualmente está cursando 

Gestão empresarial na Gold Inglês e Informática. 

 

 

 

 

 

 

Jonas Henrique 
Nascido em Mamborê-PR, formado em Geografia (licenciatura e bacharelado), 

especializando-se em desenvolvimento de sistemas para web desde 2012. Nos tempos 

livres gosta de escrever em blog’s, ouvir música, assistir bons filmes, tentar aprender a 

tocar violão e curtir a família. 
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