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O PROJETO DE EXTENSÃO “GRUPO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA 
HISTÓRICA”: DEBATENDO OBRAS IMPORTANTES DA CIÊNCIA 
GEOGRÁFICA 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geografia histórica; debates; reflexão; análise espacial. 

 

O QUE É O PROJETO 

 

Em um projeto de extensão universitária, parte-se da necessária indissociabilidade entre 

extensão, ensino e pesquisa que toda universidade deve assegurar. Este projeto de 

extensão busca levar a discentes da Universidade Federal Fluminense e das diversas 

universidades e faculdades públicas e privadas da cidade de Campos dos Goytacazes e 

região, discussões relevantes sobre a geografia histórica e sobre a relação espaço/tempo, 

assunto de interesse de todos os cursos das ciências humanas e sociais, complementando 



a formação dos discentes das universidades atendidas. Isso aumenta a inserção do 

ensino da UFF junto a estes discentes e ao público em geral. O projeto também 

incentiva a inserção de discentes das diversas universidades no projeto, o que também 

contribui para a formação dos mesmos. 

A proposta também se relaciona com a pesquisa, ao fortalecer e sedimentar a linha de 

pesquisa em geografia histórica do coordenador do projeto junto ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense de Campos dos 

Goytacazes (PPG/UFF).  

A área de geografia histórica apresenta grande relevância nos dias atuais, pois une as 

questões temporais e espaciais, fundamentais para o entendimento do mundo 

contemporâneo. Deste modo, apresenta interesse, tanto para a geografia, como para a 

história e demais cursos das ciências humanas e sociais, incentivando a necessária 

interdisciplinaridade entre essas áreas do conhecimento. Tal discussão é pouco atendida 

por cursos de graduação ou de pós-graduação. O projeto assim procura proporcionar um 

espaço de reflexão e de formação de pessoal para essa área.  

 

HISTORICIDADE 

 

O curso de geografia da Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes 

iniciou suas aulas no segundo semestre de 2009. Como o curso era novo, não havia 

interlocução possível com alunos que apenas iniciavam seus estudos em Geografia. Na 

ocasião pensou-se em oferecer uma ação de extensão na forma de curso, com o nome de 

“Introdução à Geografia Histórica”. Com esse curso conseguiu-se uma interlocução 

com alunos do curso de geografia que apenas iniciava suas atividades, com alunos de 

outros cursos de graduação da UFF/Campos e com alunos do curso de geografia do 

Instituto Federal Fluminense (IFF/Campos). Essa ação de extensão foi muito produtiva, 

motivo pelo qual surgiu a idéia de ampliar a proposta na forma de um projeto de 

extensão mais amplo. 

Essa proposta tomou então o nome que leva até hoje, de “Grupo de Estudos de 

Geografia Histórica” No primeiro semestre de 2010 discutimos a obra “Território e 



História no Brasil", de Antonio Carlos Robert Moraes. Nessa primeira edição tivemos 

19 inscritos que se revezaram nas funções de relator, comentador e secretário. No 

segundo semestre de 2010 foi discutida a obra “A Natureza do Espaço: Técnica e 

Tempo. Razão e Emoção”, de Milton Santos com 23 participantes. 

No ano de 2011, foram discutidos: no primeiro semestre o livro “Por uma outra 

globalização: do pensamento único à consciência universal” de Milton Santos, com 30 

participantes. No segundo semestre o formato foi levemente alterado, com a discussão 

do “Conceito de Ideologia”. Para tanto foram utilizados os livros “A questão da 

ideologia” de Leandro Konder,  e “O que é ideologia” de Marilena Chauí, bem como o 

texto de Louis Altusser, “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado: Notas para uma 

investigação”. Nessa edição tivemos 13 participantes. 

 

 
Figura 1 – Participantes do 1º Grupo de Estudos de Geografia Histórica (2010-1) 

 



 
Figura 2 – Participantes do 3º Grupo de Estudos de Geografia Histórica (2011-1) 

 

No primeiro semestre de 2012 foram discutidas as obras “Espaço e método” e 

“Metamorfoses do Espaço Habitado” de Milton Santos com 34 participantes. Já no 

segundo semestre foi discutida a obra “Ser e pensar em Geografia: Ensaios de historia, e 

epistemologia e ontologia do espaço geográfico” de Ruy Moreira. Essa edição teve 16 

participantes. 

Nesse ano de 2012 introduzimos uma inovação que foram atividades complementares 

na forma de minicursos, oficinas, palestras, etc. como forma de aumentar a inserção 

social do projeto de extensão. Muitas dessas atividades contaram com palestrantes 

convidados. Tivemos a realização de seis minicursos e uma oficina, conforme lista 

abaixo: 

• Minicurso “Espaço Simbólico: Paisagens e representações”, com a Profª. Drª Elis 

de Araújo Miranda;  

• Minicurso “A região Norte Fluminense como objeto de estudo”, com o Prof. Dr. 

José Luis Viana da Cruz; 

• Minicurso “Um novo olhar para a geografia para os conceitos e aplicações de 

geossistemas, sistemas antrópicos e sistemas ambientais”, com o Prof. Dr. Raul 

Reis Amorim; 



• Oficina “O espaço como a acumulação desigual de tempos” com a equipe do Grupo 

de Estudos de Geografia Histórica: Marcelo Werner da Silva, Ana Carolina Soares 

Cruz, Tatiane Cardoso Tavares, Gabriel Olavo Francisco Forti, Priscila Viana Alves 

e Nágila da Silva Ferreira; 

• Oficina “A propaganda como recurso didático alternativo para o ensino de 

geografia”, com a Profª Msc. Regina Célia Frigério; 

• Minicurso “A teoria dos circuitos da economia urbana: da proposta a 

operacionalização” com a Profª. Drª. Silvana Cristina da Silva. 

Esses minicursos e oficinas reuniram cerca de 180 participantes, o que se constituiu em 

uma ampliação considerável do alcance do grupo. 

 
Figura 3 - Minicurso “Um novo olhar para a geografia para os conceitos e 
aplicações de geossistemas, sistemas antrópicos e sistemas ambientais”, com o 
Prof. Dr. Raul Reis Amorim. 

 

No ano de 2013 seguimos a mesma sistemática. No primeiro semestre foi discutida a 

obra “Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural”, de 

David Harvey. Esse grupo teve 28 participantes. Já no segundo semestre foi discutida a 

obra “Por uma Sociologia do Presente: Ação, Técnica e Espaço” de Ana Clara Torres 

Ribeiro. Essa edição teve a particularidade de contar com outra coordenadora, a profª. 

Drª. Elis Miranda e teve 15 participantes.  



 
Figura 4 - Participantes do 7º Grupo de Estudos de Geografia Histórica (2013-2) 

 

Já quanto aos minicursos no ano de 2013 foram realizadas as seguintes atividades: 

• Minicurso A Antártica no Século XXI, com a Prof.ª Dr.ª Rosemary Vieira;  

• Atividade “O tempo e o espaço no filme ‘Asas do Desejo’ através da leitura de 

David Harvey”, como os debatedores Marcelo Werner da Silva, Elis de Araujo 

Miranda e Edimilson Antonio Mota; 

• Minicurso “O Georreferenciamento de Mapas Históricos: O Caso de Cartagena das 

Índias no Século XVIII”, com o Prof. Dr. Carlos Eduardo Valencia Villa; 

• Minicurso “Geografias Insurgentes: A espacialidade anarquista durante a Guerra 

Civil Espanhola”, com o Prof. Dr. Glauco Bruce Rodrigues; 

• Atividade “Utopia e Barbárie em debate”, com os debatedores  Marcelo Werner da 

Silva e Hélio de Freitas Coelho; 

• Atividade “Outra educação é possível? Debate a partir do documentário ‘Esperando 

o Super-Homem’”, com os debatedores Regina Célia Frigério Ferreira e Marcelo 

Werner da Silva. 

Finalmente no ano de 2014 já foram realizadas as seguintes atividades: 



• 9º Grupo de Estudos de Geografia Histórica (2014-1), como o nome de “A 

Geografia e os dois polos epistemológicos da Modernidade”, debatendo o livro 

“Geografia e Modernidade”, de Paulo César da Costa Gomes; 

• Trabalho de Campo “Trajetórias geográficas: uma proposta de leitura da paisagem 

urbana de Campos dos Goytacazes”, ministrado por Clara Lua Silva Medeiros, 

Gabriel Olavo Francisco Forti e Helio dos Santos Passos; 

• Palestra: “Telecomunicações e uso corporativo do território no Brasil: 

competitividade, regulação ou cooperação?”, com o prof. Paulo Fernando Jurado da 

Silva. 

Como se pode perceber o projeto preenche um grande leque de discussões não limitadas 

à geografia histórica, contribuindo para a formação dos estudantes de geografia da UFF 

e do IFF, de outros cursos de graduação e ao público em geral.  

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do projeto de extensão conta com dois grupos semestrais de discussão de 

textos, na forma de seminários. A escolha dos textos a serem discutidos conta com a 

colaboração dos participantes do Grupo de Estudos de Geografia Histórica, juntamente 

com a equipe de execução na primeira reunião preparatória do grupo. Essas indicações 

foram acordadas com os concluintes do 8º Grupo de Estudos de Geografia Histórica 

(2013-2). A carga horária de cada um tem sido de 30 horas/aula, com encontros 

semanais de três horas.  

Paralelamente são realizados seis encontros, de 4 horas/aula, com mini-cursos, oficinas 

e seções de apresentação e discussão de obras audiovisuais, coordenadas pelos 

participantes da equipe de execução do projeto e por professores convidados, como uma 

forma de maximizar a inserção social do Grupo de Estudos de Geografia Histórica. 

Ponto importante da metodologia do projeto é sua comunicação com o público-alvo. 

Deste modo tem sido mantido e atualizado o blog do Grupo de Estudos de Geografia 

Histórica (http://geohistorica.wordpress.com/), de forma a aumentar suas possibilidades 

de comunicação, veiculando, além das informações sobre as ações desenvolvidas pelo 



grupo, outras informações relevantes sobre eventos, concursos, artigos e matérias sobre 

as áreas atendidas pelo projeto, etc. O blog se conecta com a página do grupo no 

facebook (https://www.facebook.com/GEOHISTORICA). O projeto conta com 

mecanismos de acompanhamento e avaliação, incluindo presença e participação nos 

debates, assim como a avaliação da assimilação dos conteúdos discutidos. Ao final de 

cada grupo de discussão é solicitada avaliação pessoal de cada participante. Já no caso 

dos mecanismos de divulgação se procurará mensurar a inserção social desses 

mecanismos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de extensão “Grupo de Estudos de Geografia Histórica” tem permanecido na 

UFF/Campos como um canal de divulgação e discussão científica vinculada à Geografia 

em geral e à geografia histórica em particular. Tem formado pesquisadores na área e 

tem beneficiado estudantes com melhoria em sua capacidade de apresentação oral de 

seminários, o que colabora com sua inserção no curso de graduação e em outros grupos 

de pesquisa.  

Acaba realizando também a necessária articulação da universidade com o público-

externo, seja do Instituto Federal Fluminense, de outras universidades da cidade e 

região, bem como com professores e com o público em geral.  

Permanece, portanto, cumprindo sua função, que extrapola a simples formação de 

profissionais para o mercado de trabalho, mas também formando cidadãos críticos e que 

possam colaborar para a transformação social. 
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