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UFF – Universidade Federal Fluminense 
Pólo de Campos dos Goytacazes 

ESR – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 
SFC - Departamento de Fundamentos de Ciências da Sociedade 

 
 

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE EXTENSÃO 
“GRUPO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA HISTÓRICA” 

 
 

Coordenador: Marcelo Werner da Silva 
Bolsista: Tatiane Cardoso Tavares 
Bolsistas voluntários: Ana Carolina Soares Cruz, Gabriel Olavo Francisco 
Forti, Mirila Greicy Bittencourt Cunha, Tais Almeida de Souza, Priscila 
Viana Alves e Ranna Albino Lessa. 
Unidade: Universidade Federal Fluminense, Polo de Campos dos 
Goytacazes/RJ (UFF/PUCG) 
 
 
 Introdução 
 
 A ação de extensão ocorre como uma estratégia auxiliar a pesquisa em geografia 
histórica, ocorrendo de forma a ser uma fundamentação teórica da pesquisa. Esta ocorre 
com uma relação direta do projeto, através do projeto de extensão que possui como 
metodologia de grupo de estudo, trabalhando obras na perspectiva da geografia 
histórica. O projeto trabalha com a geografia histórica priorizando sempre estabelecer 
relação com a pesquisa, e tendo como objetivo uma maior inserção dos alunos em 
pesquisas e possibilitando também aos participantes a possuírem um maior 
conhecimento sobre a metodologia da geografia histórica campo pouco trabalhado nas 
universidades/faculdades, devido a inexistência da geografia histórica na grade 
curricular da grande maioria dos cursos de geografia. 
 
 

A ação de extensão está ligada à discussão de textos relacionados ao campo da 
geografia histórica. Com a discussão de textos importantes para o campo disciplinar, 
busca-se sedimentar a base teórica utilizada pela geografia no estudo do passado. Sua 
relevância está ligada à inexistência da geografia histórica na grade curricular do curso 
de geografia, bem como à possibilidade de diálogo com outras áreas do conhecimento, 
como a história, ciência sociais, economia, dentre outras. O público então se amplia 
para todos os discentes da Universidade Federal Fluminense do Polo Universitário de 
Campos dos Goytacazes (PUCG) e das demais universidade públicas (Instituto Federal 
Fluminense e Universidade Estadual do Norte Fluminense) e privadas existentes na 
cidade de Campos dos Goytacazes, bem como ao público em geral. Cria-se então, com 
essa ação de extensão, um espaço de discussão nessa área, abrangendo a cidade de 
Campos dos Goytacazes como as regiões Norte e Noroeste do Estado, das quais a 
município é pólo educacional. 
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A proposta é seguimento da ação de extensão desenvolvida em 2008, intitulada 
“Introdução à Geografia Histórica”, em que, em formato de curso, foram apresentadas 
as principais categorias e conceitos da geografia histórica. 

A presente ação de extensão busca unir as atividades docentes do coordenador. Na 
perspectiva da geografia histórica é que desenvolvo o projeto de pesquisa 'A 
importância das ferrovias para a circulação na região Norte Fluminense: implantação, 
desenvolvimento e situação atual'. A ação busca então discutir as questões teóricas 
envolvidas no projeto, servindo também para a formação de pesquisadores na área em 
questão. 

 

 Objetivos 
 

O objetivo geral do projeto foi discutir textos relevantes para a compreensão do método 
da geografia histórica. Já como objetivos específicos, temos: 

1. Discutir os conceitos de formação territorial e formação espacial; 

2. Discutir possibilidades de aplicação para casos concretos de pesquisa; 

3. Qualificar discentes e profissionais que futuramente possam se dedicar a essa área do 
conhecimento. 

 
 Estrutura do projeto 
 
 O projeto se constituiu de duas fases distintas, que contemplaram a discussão de 
uma obra no primeiro semestre e outra no segundo semestre, obedecendo à seguinte 
estrutura: 
• No primeiro semestre foram dez encontros com 3 horas/aula cada um, em um 

total de 30 horas/aula, que contemplaram a discussão da obra “Espaço e Método” 
e “Metamorfoses do Espaço Habitado” de Milton Santos; 
 

• No segundo semestre o projeto foi pensado para 6 encontros de 4 horas/aula cada 
um. Porém devido à greve das universidades/faculdades, ficamos com um 
calendário meio apertado, devido a isso realizamos um menos número de 
encontro, mas com maior carga horária. Foi trabalhada a obra “Ser e pensar em 
geografia: ensaios de história, epistemologia e ontologia do espaço geográfico”, 
de Ruy Moreira. 

 
Participação 
 
 O projeto, que teve como público-alvo os alunos de graduação dos cursos de 
graduação em Geografia, Ciências Sociais, Economia, Serviço Social e outros cursos da 
área de Ciências Humanas; Profissionais e interessados em geral, contou com boa 
aceitação de outras universidades e faculdades, cujos alunos se inscreveram no curso, 
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principalmente do Instituto Federal Fluminense de Campos, que conta com um curso de 
licenciatura em geografia (ver cartaz de divulgação, anexos 1 e 2).  
 
 Quanto à origem dos concluintes, no primeiro semestre, temos conforme abaixo: 
 

FACULDADES ALUNOS 
IFF – INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 11 
UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 10 
UCAM – UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES 1 
UNIVERSO – UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 1 
UNIFLU – CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE 1 
ISEPAM - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR 
ALDO MUYLAERT 

1 

FUNCIONÁRIOS DA UFF 2 
GRADUAÇÃO / PÓS GRADUAÇÃO 3 
NÃO DOCENTE 3 

 
Já no grupo do segundo semestre os 14 concluintes tinham as seguintes origens: 
 

FACULDADES ALUNOS 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5 
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 6 
DOCENTES 1 
TECNICO ADMINISTRATIVO 1 
FACULDADE DE FILOSOFIA DE CAMPOS  1 
PROFESSORES FORMADOS 1 

 
Portanto percebe-se que, no segundo semestre, houve um aumento significativo na 

inserção social do projeto de extensão, sendo a maior parte dos concluintes provenientes 
da comunidade externa à UFF. No anexo 7 aparece a lista de presença do Projeto de 
Extensão do primeiro semestre, com a indicação dos participantes com direito à 
certificado. Já no anexo 8 aparece a lista de presença do Projeto de Extensão do segundo 
semestre, com a indicação dos participantes com direito à certificado.  

 
Atividades complementares do Grupo de Estudos de Geografia Histórica 
 
Neste ano de 2012 o Grupo de Estudos de Geografia Histórica iniciou novas 

atividades que foi a realização de minicursos, onde contávamos com ministrantes 
convidados. Tivemos a realização de seis minicursos e uma oficina. Com os respectivos 
ministrantes e temas: 

- Professora Doutora Elis de Araújo Miranda, com o tema “Espaço Simbólico: 
Paisagens e representações”.   

- Professor Doutor José Luis Viana da Cruz, com o tema “A região Norte 
Fluminense como objeto de estudo”. 

- Professor Doutor Raul Reis Amorim, com o tema “Um novo olhar para a 
geografia para os conceitos e aplicações de geossistemas, sistemas antrópicos e sistemas 
ambientais”. 

- Professor Doutor Marcelo Werner da Silva, com o tema “O espaço como a 
acumulação desigual de tempos”. 
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- Oficina ministrada pela professora Doutora Regina Célia, com o tema “A 
propaganda como recurso didático alternativo para o ensino de geografia”. 

- Professora Doutora Silvana Cristina da Silva, com o tema “A teoria dos circuitos 
da economia urbana: da proposta a operacionalização”. 

 
Participação em eventos 
 
 O projeto teve grande visibilidade com a participação em eventos de extensão, 
apresentado que foi pela bolsista de extensão, Tatiane Cardoso Tavares: 
 
1. XVIII Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em Belo Horizonte/MG, no 

período de 23 a 27 de julho, em que foi apresentada a oficina “O espaço como a 
acumulação desigual de tempos”, e o artigo “Extensão como estratégia 
auxiliar de pesquisa em Geografia Histórica”, apresentada pela bolsista Tatiane 
Cardoso Tavares 
 

2. IV Mostra de Extensão IFF.UENF.UFF, realizada em Campos dos Goytacazes/RJ 
de 18 a 22 de outubro, em que foi apresentado o trabalho “Grupo de Estudos de 
Geografia Histórica” pelo coordenador e pelos bolsistas Tatiane Cardoso Tavares, 
Ana Carolina Soares Cruz, Gabriel Olavo Franscisco Forti e Nágila Ferreira da 
Silva. 

 

3. XVII Semana de Extensão da UFF, realizada em Campos dos Goytacazes/RJ de 
18 a 22 de novembro, em que foi apresentado, na modalidade oral, o trabalho 
“Geografia Histórica um projeto de extensão”, pelos bolsistas Tatiane Cardoso 
Tavares (relatora), Ana Carolina Soares Cruz, Gabriel Olavo Francisco Forti e 
Nágila Ferreira da Silva.  

Além destas apresentações o coordenador apresentou diversos trabalhos em 
eventos nacionais em que articulou a prática da extensão com a teoria da geografia 
histórica e o tema de pesquisa das ferrovias do Norte Fluminense. 

Avaliação 

Tendo em vista os objetivos do projeto avalio que os mesmos foram alcançados, 
pois o projeto de extensão propiciou a construção de um espaço de debates que 
congregasse a área de geografia histórica. A crítica da pouca inserção na comunidade do 
projeto de extensão não se fundamenta em dados da realidade, pois no segundo grupo 
de estudos a maior parte dos participantes concluintes eram de público externo à 
Universidade Federal Fluminense. 
 
 Tendo em vista os resultados alcançados e a disposição de muitos participantes 
em continuar no grupo, avaliamos que o projeto de extensão “Grupo de Estudos de 
Geografia Histórica deve continuar em 2013, de modo a ampliar o espaço de debates na 
área de Geografia Histórica e continuando a articulação entre Extensão, Pesquisa e 
Ensino. Neste sentido o projeto incorporou uma bolsista de extensão e três bolsistas 
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voluntários que auxiliaram nas tarefas de administração do projeto, participação em 
eventos.  
 
Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2012 
 
 
_______________________________________________ 
Coordenador Marcelo Werner da Silva
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ANEXOS 
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MINICURSO "ESPAÇO SIMBÓLICO: PAISAGEM E REPRESENTAÇÕES 
CURSOS / FACULDADES IFF 
GEOGRAFIA 20 
CIENCIAS ECONÔMICAS  
TECNICO ADMINISTRATIVO  
PÓS-GRADUAÇÃO 1 
DOCENTES  
OUTROS  
TOTAL 21 
 
 
 
 

MINICURSO "A REGIÃO NORTE FLUMINENSE COMO OBJETO DE ESTUDO"  

CURSOS / FACULDADES UFF IFF UNIVERSO UNIFLU ESTÁCIO DE SÁ FABERJ UENF 
GEOGRAFIA 29 10      
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   1     
ARQUITETURA    2    
DOCENTE 1       
CIÊNCIAS SOCIAIS 2       
HISTÓRIA 1   1    
ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS     1   
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1       
TEOLOGIA      1  
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1       
MESTRADO (POLÍTICAS SOCIAIS)       2 
DOUTORADO (POLÍTICAS SOCIAS)       1   
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MINICURSO "UM NOVO OLHAR NA GEO. CONCEITOS ANTROPICOS E SIS. AMBIENTAIS 
CURSOS / FACULDADES UFF FABERJ IFF UCAM UENF TOTAL 
GEOGRAFIA 16  10   26 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1     1 
TEOLOGIA  1    1 
ADMINISTRAÇÃO    1  1 
HISTÓRIA 1     1 
SERVIÇO SOCIAL 1     1 
DOCENTE 1     1 
PÓS GRADUAÇÃO   1   1 
DOUTORADO     1 1 
TOTAL 20 1 11 1 1 34 

 
 

OFICINA: "O ESPAÇO COMO ACUMULAÇÃO DESIGUAL DE TEMPOS 
CURSOS/FACULDADES UFF UNIFLU IFF TOTAL 
TECNICO ADMINISTRATIVO 1   1 
HISTÓRIA  1  1 
GEOGRAFIA   1 1 
TOTAL 1 1 1 3 

 
 

OFICINA: "A PROPAGANDA COMO RECURSO DIDÁTICO ALTERNATIVO PARA ENSINO EM GEOGRAFIA 
CURSOS / FACULDADES UNIFLU UFF IFF TOTAL 
HISTÓRIA 1 1  2 
GEOGRAFIA  16 3 19 
TOTAL 1 17 3 21 
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MINICURSO "A TEORIA DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA: DA PROPOSTA À OPERACIONALIZAÇÃO" 
CURSOS / FACULDADES UFF UNIFLU IFF TOTAL 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 18   18 
HISTÓRIA 1 1  2 
CIÊNCIAS SOCIAS 1   1 
GEOGRAFIA 6  1 7 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1   1 
TOTAL 27 1 1 29 

 


