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Resumo
O projeto de extensão “Grupo de Geografia Histórica” teve início em 2010, com 
o intuito de proporcionar  discussões sobre obras voltadas para a geografia em 
geral e, especialmente, a geografia histórica, onde discentes da Universidade 
Federal Fluminense e de outras faculdades da cidade de Campos dos Goytacazes, 
ou até mesmo professores,  com interesse de aprofundar seus conhecimentos 
na área  da geografia histórica, encontram  essa oportunidade. Esse projeto de 
extensão é aberto não somente para discentes de distintas faculdades, como 
também para todas as pessoas interessadas na geografia histórica e que buscam 
mais conhecimentos nessa área. O projeto promove além dos debates, outras 
atividades como minicursos, trabalhos de campo, entre outros, permitindo ao 
participante diversas experiências e aprendizagens.
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Abstract
The extension project “Study the Group of Historical Geography” began 
in 2010, with intention the provide discussion about works focused for the 
general geography and, specially, the historical geography, where students of 
the Fluminense Federal University and other universities oh the Campos dos 
Goytacazes city, or even teachers, with interest to deepen your knowledge in the 
area of the historical geography, found this opportunity. This extension project is 
open not only to students of different universities, with too to all people interest 
in historical geography and seeking moore knowledge this area. The project 
promote, beyond debates, as shorts course, fieldworks, among others, allowing 



the participants several experiences and learning.
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Introdução
O projeto de extensão Grupo de Estudos de Geografia Histórica começou em 
2009 como ação de extensão, intitulado “Introdução à Geografia Histórica”, em 
formato de curso de introdução à temática. Visava proporcionar um espaço 
de reflexão e de complemento à formação de estudantes para uma área que 
não conta com espaço no currículo de graduação em geografia, devido à sua 
grande especificidade, a geografia histórica. Tendo servido de ensejo para a 
formação de um núcleo de pesquisas nessa área no Departamento de Geografia 
de Campos posteriormente. Nos anos seguintes foi adotado o modelo de 
projeto de extensão, cuja interdisciplinaridade tornou-se foco dessa ação de 
extensão, trilhando diretrizes de debate desde a sociologia à filosofia. Até o 
presente momento já foram realizadas nove edições entre os anos de 2010 
e 2014, estando a décima edição em aberto, nesse segundo semestre. Desde 
2012 houve ampliação das atividades do projeto de forma a realizar, além do 
grupo de estudos com encontros semanais, minicursos, oficinas, debates de 
obras cinematográficas e outros, aumentando a inserção social e acadêmica do 
Grupo de Estudos de Geografia Histórica. Atualmente conta  com novo formato, 
de “Ciclo de Debates de Geografia Urbana Histórica”, onde é debatido em cada 
reunião um novo artigo, pelos próprios participantes.

Metodologia
São realizados encontros semanais de três horas, gerando 30 horas/aula, em 
dois grupos semestrais. Em cada grupo os participantes possuem atividades 
para serem executadas a cada encontro de forma a dinamizar o grupo de 
estudos e proporcionar uma maior interação no grupo, criando um espaço de 
diálogo mais dinâmico, em que seja possível que todos os participantes mostrem 
o que eles entenderam da leitura, possam tirar as suas dúvidas e discorrer 
sobre o que eles interpretaram da leitura.  A função de coordenador, realizada 
pelo prof. Marcelo Werner da Silva, ou alguém que o substitua, é o responsável 
pelo bom andamento das apresentações e discussões, controlando o tempo, 
fazendo intervenções quando necessário e por fim fazendo um balanço das 
apresentações.O debate é o espaço que todos os participantes podem e devem 
participar, trazendo seus comentários, possíveis dúvidas e contribuições. O 
relator é o responsável pela ata de registro de tudo o que aconteceu na reunião, 
sempre realizada pelos bolsistas. Os resumos das apresentações e as atas 
de cada reunião são publicados no blog do grupo, como forma de manter a 
memória dos encontros. A estrutura do grupo referente ao segundo semestre 
de 2014 está um pouco diferente das anteriores. Por se tratar de um ciclo de 
debates em que artigos são discutidos, as reuniões são independentes umas das 
outras e com o objetivo de alcançar maior adesão. A apresentação dos temas é 
feita oralmente por um integrante-ministrante e com o auxílio de reprodução de 
slides. Além dos dois grupos semestrais de estudos, são realizados paralelamente 
encontros mensais, de 4 horas/aula, com o oferecimento de minicursos oficinas 
e seções de apresentação e discussão de obras audiovisuais coordenadas pelos 



participantes da equipe de apoio do projeto e por professores convidados, como 
uma forma de maximizar a inserção social do Grupo de Estudos de Geografia 
Histórica.

Resultados e Discussão
O projeto de extensão está ligada à discussão de textos relacionados ao 
campo da geografia histórica, que trabalha com recortes de espaço e tempo, 
constituindo-se em uma geografia do passado. Para isso trabalha com recortes 
espaço-temporais.

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 possuírem um maior 
conhecimento sobre a metodologia da geografia histórica.

A geografia histórica busca trabalhar as geografias do passado, utilizando os 
conceitos de Abreu (2000) e Silva (2008) e funciona pensando-se os momentos 
passados como passíveis de uma análise geográfica, realizando-se as devidas 
correções metodológicas (VASCONCELLOS, 2009).

Os textos procuram ampliar o conhecimento dos participantes em termos 
teóricos, com isso facilitando a pesquisa e qualificação de discentes e 
profissionais no campo da geografia histórica. No primeiro semestre de 2014, o 
livro debatido foi “Geografia e Modernidade”, de Paulo César da Costa Gomes, 
denominado “A Geografia e os dois pólos epistemológicos da Modernidade”. 
Já no segundo semestre de 2014, ainda em andamento, o grupo propõe um 
ciclo de debates de geografia urbana histórica, com a apresentação e discussão 
de sete artigos específicos de geografia histórica, sendo que cinco deles são 
de Maurício de Almeida Abreu, referência no tema e que pela sua grande 
contribuição é homenageado nessa décima edição do Grupo de Estudos de 
Geografia Histórica.
 
Além dos debates semestrais, são oferecidos minicursos e realizadas atividades 
complementares ao grupo semestral de estudos, sobre esses minicursos e 
atividades, no primeiro semestre de 2014 foram realizadas as seguintes atividades: 
palestra de Paulo Fernando Jurado da Silva, “Telecomunicações e uso corporativo 
do território no Brasil: competitividade, regulação ou cooperação?” e o trabalho 
de campo em parceria com o PET Ciranda Rural “Trajetórias geográficas: uma 
proposta de leitura da paisagem urbana de Campos dos Goytacazes”. Quanto 
ao segundo semestre de 2014, foi realizado um minicurso e trabalho de campo 
interdisciplinar “Canais da Baixada Campista”.
 
Ponto importante da metodologia do projeto é sua comunicação com o público-
alvo. Para isso contamos com o blog do Grupo de Estudos de Geografia Histórica 
(http://geohistorica.wordpress.com), e a página no facebook (https://www.
facebook.com/GEOHISTORICA) 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.



Aponta-se que a ação está a todo tempo em constante transformação e 
construção participativa, de modo que objetiva-se criar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação pelos participantes do próprio desenvolvimento 
do projeto. Ao final de cada grupo de discussão será solicitada avaliação pessoal 
de cada participante. Já no caso dos mecanismos de divulgação se procurará 
mensurar a inserção social desses mecanismos.

Conclusões
A finalidade do projeto de extensão é abordar discussões que tragam mais 
conhecimentos sobre a geografia histórica relacionando-a com o estudo do 
passado e também com os dias atuais, onde todos os interessados pelo assunto 
podem participar, sendo eles discentes, docentes  ou até mesmo profissionais 
de outras áreas, mas que buscam aprofundar o conhecimento em geografia 
histórica. A segunda edição do Grupo de Estudos de Geografia Histórica, no 
segundo semestre de 2014, vem com a proposta, que difere das demais edições, 
que é de um ciclo de debates, onde a cada reunião é discutido um artigo e 
proporciona assim um conhecimento mais amplo sobre o assunto.

As expectativas sobre esse projeto de extensão é abranger maiores 
conhecimentos para os participantes e disponibilizar uma discussão sobre 
temas, que até então não eram discutidos dentro das universidades, e isso 
proporciona uma interação entre discentes de diferentes instituições de ensino, 
fazendo com que todos juntos abordem sobre esses temas.
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