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APRESENTAÇÃO
O Ensino de Geografia, reconhecido tradicionalmente, por se
caracterizar como um campo do conhecimento vinculado aos aspectos
da natureza legitimou-a como uma disciplina vinculada a um campo do
conhecimento ancorado num processo enfadonho de descrever e
enumerar dados e fenômenos espaciais. Entretanto, a partir de
questionamentos e críticas, novas possibilidades teórico-metodológicas
surgem como uma nova maneira de compreender a espacialidade em
produção. A crítica em relação às metodologias geográficas tradicionais
resultou em novas práticas de se pensar as relações espaciais em
constante mutação.
Nesse novo contexto inaugurado por uma Geografia em
movimento que a disciplina reorganiza suas metodologias nos espaços
escolares. Ou seja, é exatamente contra o processo de alienação social
que novas abordagens e novos projetos pedagógicos repercutem na
disciplina de Geografia presente na contemporaneidade.
A possibilidade de troca, socialização e democratização dessas
novas práticas de se fazer uma Geografia cotidiana, reflexiva e crítica
demandam cada vez mais momentos de encontros, de diálogos e de
interações. Os Congressos, Simpósios, Encontros Nacionais e
Regionais assumem relevância significativa no papel de ampliar as
novas rotas, trajetórias pedagógicas de Ensino de Geografia no espaço
da Escola Básica, principalmente a partir da década de 1980.
Dessa forma, podemos destacar inúmeras edições de Encontros
cuja temática do Ensino de Geografia compuseram a agenda de
professores da Escola Básica e Universitária, licenciados e graduandos
que se fizeram presentes na construção de uma nova Geografia Escolar.
Desta forma, um novo modo de pensar o espaço se insere nos debates
geográficos, ou seja, um novo raciocínio geográfico adentra as análises
do espaço contemporâneo.
O primeiro Encontro Nacional de Prática de Ensino em
Geografia, ENPEG surge em Rio Claro, SP, em 1985 inaugurando um
-9-

amplo espaço de debates sobre as pesquisas desenvolvidas nos cursos
de Licenciatura em Geografia. Entretanto, o evento assumiu nas novas
edições um esforço para inserir as diversas realidades, práticas e
experiências vivenciadas por professores de Geografia nas Escolas de
Educação Básica.
Nas edições seguintes os Encontros foram ampliando e
revelando um potente espaço de divulgações, inovações, reflexões,
inquietações, angústias e processos vivenciados no cotidiano das aulas
de Geografia na Escola Básica. Tal evento se fez presente em diversas
cidades brasileiras, como Aracaju; Juiz de Fora; Belo Horizonte; São
Paulo; Vitória; Dourados; Niterói; Porto Alegre; Goiás; João Pessoa;
Campinas. Esses Encontros assumiram, dessa maneira, o compromisso
de ser realizado de dois em dois anos.
A relevância que esse Evento de dimensão Nacional assumiu
para as práticas docentes e discentes do Ensino de Geografia tornou-se
tão significativa que incentivou a realização nos anos de não realização
do Evento Nacional uma nova modalidade de Encontro que se
configuraria no Nordeste do Brasil um Evento de escala regional. A
aparição desses Encontros no Nordeste intercala os eventos nacionais
potencializando questões, problemáticas e vivências regionais, locais
em torno do fazer Geografia.
Em 2012 tivemos na Região Nordeste, na cidade de João Pessoa
– PB, a primeira Edição de um Evento Regional, EREPEG, I Encontro
Regional de Práticas de Ensino em Geografia.
A periodicidade do EREPEG de dois em dois anos ao intercalar
os Encontros Nacionais, ENPEG, permite os pesquisadores, professores
da Escola Básica e Universitária assim como os discentes de
licenciatura uma permanente formação de suas práticas.
Após a realização na cidade de João Pessoa – PB, o EREPEG se
realizou em Teresina-PI em 2014; Campina Grande-PB em 2016; e no
Crato-CE (2018). A sede da V edição do EREPEG foi escolhida para
ser realizada em 2020 na cidade de Maceió/AL. A temática escolhida
para o evento foi “Educação Geográfica em Movimento: cidadania e
outros giros contemporâneos” a ser realizada entre os dias 17 a 20 de
- 10 -

junho, na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), no Instituto de
Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGEDEMA, em
Maceió/AL.
O contexto da Pandemia provocado pela disseminação do
COVID-19 alterou significativamente as agendas de muitos eventos,
congressos e seminários, assim como o cotidiano das Escolas e
Universidades. A modalidade presencial teve de ser repensada e uma
nova agenda para o evento foi anunciada.
O V EREPEG se apresenta então na modalidade virtual nos dias
01 a 03 de setembro de 2021 devido à inviabilização da realização
presencial.
A equipe organizadora do evento reorganizou suas práticas e
possibilidades sem comprometer o debate e a qualidade do encontro.
Reconhecemos a importância do Encontro e da socialização das
experiências, mas com muito profissionalismo e dedicação garantimos
a oferta dos Grupos de Trabalho, três mesas de palestras (Mesa
Redonda), Conferências de abertura e encerramento, além de atividades
culturais.
Organizamos os textos aprovados pela Comissão Científica do
Evento em cinco Eixos de Trabalho. O Eixo 1 com a temática
Educação Geográfica e Cidadania; o Eixo 2 com a temática
Educação Geográfica, Povos, Cultura e outros saberes; o Eixo 3
com a temática Múltiplas Linguagens na Educação Geográfica; Eixo
4 com a temática Currículo, Práticas e Formação Docente em
Geografia e o Eixo 5 com a temática O Ensino de Geografia no
contexto da Pandemia: desafios e possibilidades.
Em função do número de artigos apresentados em cada eixo,
organizamos essa edição em formado de e-book em três volumes.
O volume 1 apresenta inúmeros trabalhos relacionados à
temática Educação Geográfica e Cidadania. A relevância desse tema
ao longo de todo o evento revela a importância de se propor esse debate
entre os participantes do V EREPEG. Temáticas relacionadas às
problemáticas ambientais destacam nos grupos de apresentação de
trabalhos. A discussão sobre o papel da Educação Ambiental no
- 11 -

processo de formação de um sujeito atuante, consciente de seus direitos
em relação aos espaços cotidianos é apresentada de maneira relevante.
Entre os diversos trabalhos apresentados sobre a temática da
Educação Ambiental podemos destacar “A Educação ambiental e o
ensino da geografia: discussões e possibilidades” da autoria de
Alessandro Rafael Crisóstomo da Silva e Hans Ronieli Cardoso Ferreira
de Willegaignon; “A gênese histórica das premissas da Educação
Ambiental” da autoria de Antonia Janaina Gomes Lopes e Francisco
Edmar de Sousa Silva; “Cidadania na perspectiva da Educação
Ambiental: reflexões e pesquisa em contexto de PIBID” da autoria de
Lucas Luan Giarola; “Educação geográfica e riscos: representações de
ações para a prevenção e redução de riscos ambientais” da autoria de
Maria Luíza Reimberg da Silva; Lucas Luan Giarola; Bianca Uesso
Martins; Carla Juscélia de Oliveira Souza; “Desenvolvimento de horta
suspensa e separação do lixo como práticas para formação cidadã em
Educação Ambiental” da autoria de Ruth Myllena Conceição de Lima;
João Pedro Tenório Manso.
Discussões sobre a problemática urbana como possibilidade de
se promover a formação de sujeitos de direitos ao espaço que produz se
faz presente de maneira enriquecedora nesse volume. Entre esses
trabalhos podemos destacar “A Geografia emancipatório como uma
ferramenta para a construção de novos olhares: a estruturação da
lógica do pensamento crítico, (re)inclusão social e direito à cidade” da
autoria de Emilly Domingos da Silva; “A cidade como temática de
ensino segundo a percepção do licenciando em geografia” da autoria
de Bruno Gomes de Lima; Veroneide Maria de Oliveira e Bárbara
Edemara Silva Lima.
Ainda nesse volume destacam-se trabalhos que priorizam novas
metodologias de ensino de Geografia a fim de promover, ampliar e
potencializar o sujeito em processo de formação cidadã, inclusiva.
Podemos destacar trabalhos como “A Geografia escolar e suas
aplicabilidades na construção da cidadania” da autoria de Jaqueline
Siqueira dos Santos; Carollaynne Lopes do Nascimento; “Geografia e
gênero: ferramenta de transformação social na busca de uma
- 12 -

geoeducação libertadora” da autoria de Daiany Kelly de Almeida
Tavares; Camila Freire Sampaio; “O papel da escola e do ensino de
geografia na discussão de masculinidade e feminismo negro na escola
José Júlio da Ponte, em Fortaleza-CE” da autoria de Élkila de Menezes
Peres e Paulo André Moura da Silva; “Percepções de estudantes
residentes do Ensino Fundamental, moradores da zona rural, que
estudam na cidade, sobre reforma agrária” da autoria de Anderson
Sebastião de Souza.
O referido volume conta com a presença de vários trabalhos que
compuseram o Grupo de Trabalho Educação Geográfica, povo e outros
saberes. Entre os trabalhos podemos destacar os trabalhos “Do
preconceito à intolerância religiosa: uma análise da aceitação da
cultura de povos da religião afro-brasileiro na cidade de Sobral” da
autoria de Francisco Alan Muniz Ribeiro; “Por uma geografia
afrocentrada: conhecendo o continente africano por meio de novos
recursos didáticos” da autoria de Gabriela Aparecida Lima da Silva;
Verônica Chaves de Oliveira e Juliano Pereira de Mello;
“Regionalização africana no livro didático: uma análise a partir do
PNLD” da autoria de Gilton Cruz dos Santos e Simone Santos de
Oliveira; “Grafias negras na geografia: a relevância do ensino das
questões étnicos raciais no ensino da geografia” da autoria de Amorim,
Herigleydson Thomas da Silva; Santos, Cledja; Viegas, Maria Ester
Ferreira da Silva; “A geografia e as políticas para a educação étnica e
quilombola no Brasil” da autoria de Lucas Victor Faria e Sandra de
Castro de Azevedo; “A responsabilidade social do discurso geográfico
na construção de uma geografia dos ‘vencidos’. Representações e
negações” da autoria de Maria Ester Ferreira da Silva Viegas; Odair
Barbosa de Moraes.
É de suma importância destacar nesse volume a presença de
trabalhos que iluminaram o debate da Geografia no contexto da
Pandemia. Repensar novas práticas, novas reflexões teóricas
metodológicas no contexto atual vivenciado pela disseminação do
Coronavírus viabilizou a problematização do Ensino na atualidade.
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Podemos destacar alguns trabalhos como “A efetividade dos
recursos didáticos ante à Pandemia da Covid-19” da autoria de Lucas
Rihan da Silva Pinto; Julio Cesar Soares de Souza Filho; Josélia
Carvalho de Araújo; “Ciberespaço e ensino de geografia: um novo
contexto em período de pandemia provocada pelo coronavírus SARSCoV 2” da autoria de Thamiris dos Santos e Silva e Francisco Leandro
Coelho; “O ensino de geografia, o agravamento das desigualdades
sociais pela pandemia da covid-19 e a relação Massapê/Sobral” da
autoria de Fábio da Silva Oliveira e Joffre Fontenelle Filho; “Avaliação
para aprendizagem e ensino de geografia: propostas para aprenderensinar-avaliar” da autoria de Edna Telma Fonseca e Silva Vilar.
O volume 2 reúnem diferentes trabalhos que culminam numa
discussão sobre desafios e possibilidades no ensino de Geografia, tanto
nos diferentes contextos regionais, como também nas limitações físicas
e/ou socioeconômicas encontradas pelo docente na relação ensinoaprendizagem com os alunos. Além dessas questões, são abordadas
ainda temáticas que vão além da construção do saber em sala de aula,
que envolvem o aluno à realidade a qual está inserido e diversifica as
metodologias de ensino-aprendizagem. Isso não minimiza, obviamente,
a importância da utilização do livro didático referente ao conteúdo a
serem trabalhados em sala de aula, pelo contrário, complementam-se, e
essas práticas de ensino envolvem o lúdico, a cinematografia, a música,
a literatura, entre outros.
Em termos da temática sobre desafios escolares, alguns
trabalhos trazem essa discussão, dentre eles pode-se citar os seguintes
trabalhos: “Ensino e aprendizagem de geografia para surdos e ouvintes
na EEEP Joaquim Nogueira, em Fortaleza-CE”, da autoria de
Francisco Elias da Silva Filho e Tereza Sandra Loiola Vasconcelos;
“Dinâmicas e ferramentas geográficas: desafios na prática docente”,
de Geraldo Batista de Castro; “O ensino de geografia para alunos com
deficiência visual: compreensões da paisagem e lugar”, de Evelly
Carla Dias Matias; “Panorama do uso das TICs na geografia escolar:
limites e desafios”, de Iana Raquel Dantas de Oliveira e Ione Rodrigues
Diniz Moraes.
- 14 -

Além dos trabalhos sobre desafios da educação geográfica, são
também encontrados neste volume possibilidades de vivências e de
práticas de ensino que reforçam a aprendizagem, sendo encontrados nos
seguintes trabalhos: “Literatura de cordel como estratégia didática na
educação do campo: uma proposta de ensino-aprendizagem em
geografia”, de Antônio William Prudêncio Silva, Francisco Tiago
Ribeiro Silva e Camila Freire Sampaio; “Tecnologias como recurso
pedagógico no ensino de geografia: efeitos e desafios”, de Jhonatas
Isac Pereira Lima, Lorena Nunes dos Santos e Carlos Alberto de
Vasconcelos; “A folha da anacardium occidentale como recurso
didático não-convencional nas aulas de geografia”, de Juciara de
Oliveira Sousa e Leilson Alves dos Santos.
São encontrados ainda trabalhos acerca do ensino de Geografia
de forma lúdica, conforme pode ser verificado em: “O ensino da
geografia para além das fronteiras: a aprendizagem do lugar
estanciado em forma lúdica, inclusiva e perseverada”, de Francisco
Thalvanys Marques Duarte; “Aprender ludicamente a geografia do
lugar: o jogo de tabuleiro alavantú em Campina”, de Joanna Luísa
Barros dos Santos, Luiz Eugênio Pereira Carvalho e Fábio Thierry
Domingues da Silva; “Proposta de jogo digital nas aulas de
geografia”, de Áurea Silva de Oliveira e Liliane Matos Góes; “Vamos
jogar? a utilização do jogo eletrônico roleta das decisões nas aulas de
geografia, de Diva Cristina B. Suruagy, Jacqueline Praxedes de
Almeida e Asier Calaça Ayastuy; “O lúdico como método facilitador
do ensino de geografia no 6º ano do ensino fundamental”, de Thainá
Santos, José Lucas dos Santos e Denize Tomáz de Aquino.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem com novos recursos tecnológicos no ensino de Geografia
também estão contemplados neste volume, por exemplo nos trabalhos:
“Geografia e educação: uma análise das novas tecnologias como
ferramenta pedagógica”, de José Viturino dos Santos Neto;
“Geotecnologias na criação de material didático e uso de aplicativo
relacionado ao estudo das formas de relevo no ensino de geografia” de
Rodrigo da Silva Menezes e Carlos Alberto de Vasconcelos.
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O processo de ensino-aprendizagem também pode ser
potencializado através de contemplações e/ou expressões artísticasculturais, por exemplo, trabalhos que mencionam essas questões estão
intitulados como: “A geografia e seu ensino: a música enquanto
ferramenta didática para o ensino de globalização”, de Brenda
Almeida de Almeida e Felipe Figueiredo da Costa; “O cinema como
linguagem para o ensino de geografia a distância”, de Rafael César
Costa Silva.
Relatos de experiências no ensino de Geografia e as atividades
práticas e/ou de campo são conteúdos explorados nos trabalhos:
“Biogeografia e os recursos didáticos no ensino fundamental ii: relatos
de algumas experiências”, de Jilyane Rouse Pauferro da Silva; “A
relevância da aula de campo no ensino da geografia”, de Juliana Costa
Melo; “Histórias em quadrinhos e ensino de geografia: uma
experiência no Colégio Estadual de Barrocas/BA”, de Odete de Lima,
Cleidson da Mota e Jussara Fraga Portugal; “Atividades práticas como
forma de desenvolvimento dos conteúdos de geografia em diversos
níveis de ensino”, de Sara Gabriela Barboza do Nascimento Silva,
Arlinda Pereira Dantas e Iwelton Madson Celestino Pereira;
“Experiência de vídeo didático no ensino de geografia”, Anderson da
Silva Moura, Ana Beatriz Barros de Araújo e Josélia Carvalho de
Araújo.
As linguagens cartográficas e as formas de representação do
espaço são temas presentes neste volume, a citar: “Formação inicial
discente: as oficinas cartográficas como forma de construção do
conhecimento geográfico”, de Ágatha Dantas, Letícia Mendes e Ana
Claudia Ramos Sacramento; “Contribuções para o processo de ensinoaprendizagem: importância da cartografia temática e metodologias
ativas´no ensino da geografia”, Nelcilene Lima da Silva e Micaele de
Assis da Silva; “Geografia escolar e sustentabilidade: a produção de
maquetes com materiais recicláveis na Escola Abraão Baquit,
Quixadá-CE”, Francisca Andressa Wvictoria de Sousa Terto, Debora
Ribeiro dos Santos e Danielle Rodrigues da Silva; “Produção de
maquetes no processso de ensino aprendizagem da disciplina de
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geográfica i: o treinamento necessário”, de Francisco Haulivan
Ferreira Silva; “O ensino do mapa e a interface da abordagem
pedagógica do mapa oficial do bairro nas aulas de geografia”, de
Maria Edwirges Gomes da Silva e Joyce Aparecida Soares de Pontes.
Ainda são destacados, neste volume, análises acera do livro
didático, abordagens sobre conceitos no ensino de Geografia, essas
temáticas são encontradas nos seguintes trabalhos: “Desvendando o
material digital do professor de geografia do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental” de autoria de Bianca da Silva Souza, Maria Francineila
Pinheiro dos Santos e Lívia Danielle Rodrigues do Nascimento; ”A
importância do estudo do conceito de paisagem em livros didáticos de
geografia do 6º ano” de Denis Gabriel de Souza, Isabel Cristina Silva
Ferreira e Maria José Costa Fernandes; “Análise do conceito de lugar
presente em livros didáticos de geografia do 6º ano” de Julio Cesar
Soares de Souza Filho, Nathália Helane Simão da Silva e Maria José
Costa Fernandes.
Certamente o contexto temporal e espacial, em cada região,
reverbera condições distintas e peculiares que podem e devem ser
consideradas na sala de aula e fora dela. Os conceitos geográficos,
embora sejam fundamentais para o ensino de Geografia, eles requerem
uma mediação do docente que relacione, sempre que possível, o saber
com cotidiano do aluno, nessa perspectiva, trabalhos que trazem essa
discussão estão intitulados: “O ensino de geografia e sua contribuição
na percepção dos alunos acerca da origem da cidade de Canapi/AL”,
de Luana da Rocha Melo Guerra e Ana Paula Teodoro dos Santos;
“Metodologias ativas no ensino de geografia: linguagens que
potencializam aprendizagens significativas”, de Maristela Rocha Lima.
O volume 3 traz amplas discussões abarcando temáticas como
as metodologias de ensino-aprendizagem, a formação e a atuação
docente nos cursos de licenciatura em Geografia, o currículo do ensino
básico e superior, além da formação e da prática docente em tempos de
pandemia de Covid-19.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem e as metodologias ativas estão contempladas nos
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trabalhos Instalações geográficas como prática pedagógica na
educação de surdos, de Gabriel Emanuel Leite de Lima e Emerson
Ribeiro, “Aprendizagem por projetos didáticos: uma contribuição das
metodologias ativas para o ensino da geografia”, de Bruna de Oliveira
Seixas, “O professor de geografia e aprendizagem significativa: uma
discussão a partir da prática de oficinas”, de Arlane Silva de Sousa,
Vicente de Paula Castro Neto e Josélia Saraiva e Silva.
Alguns textos neste volume dedicam-se especialmente à
temática do uso de múltiplas linguagens no processo de formação
docente, a saber, “Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração...:
narrativas autobiográficas e experiências de formação”, de Manuela
Evangelista da Silva e Jussara Fraga Portugal, “A construção de mapas
conceituais no ensino de geografia: experiência no estágio
supervisionado”, de Rutyelle Nunes Nolasco e Andriele Leandro
Farias, “Mapas mentais e sua importância na formação docente em
geografia”, de Henrique Sabino da Silva Pereira e Josandra Araújo
Barreto de Melo.
Diversos textos relatam experiências adquiridas pelos discentes
dos cursos de licenciatura em Geografia durante a realização de estágios
supervisionados e ressaltam a importância da interação entre teoria e
prática propiciada neste contexto. Nesse escopo, destacam-se os
seguintes textos: “A importância do Estágio Supervisionado II no
processo da formação docente: experiências vivenciadas no oitavo ano
do ensino fundamental”, de Kaline Santos de Oliveira e Nathália Rocha
Morais, “As práticas pedagógicas na geografia escolar: um olhar a
partir do estágio supervisionado”, de Antônio Henrique do
Nascimento Filho, Ana Paula Torres de Queiroz e Luiz Carlos de Castro
Nunes, “Contribuições do programa residência pedagógica para o
aprimoramento da formação inicial do professor de geografia”, de
Joyce Aparecida Soares de Pontes e Maria Edwirges Gomes da Silva,
“Reflexões acerca do Estágio Supervisionado I em geografia na escola
estadual Félix Araujo-Caturité/PB”, de Wagner Alves Cabral, “O
ensino da geografia numa abordagem dialógica: um olhar a partir do
estágio supervisionado”, de Ana Paula Torres de Queiroz, Antônio
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Henrique do Nascimento Filho e Luiz Carlos de Castro Nunes, “O
estágio supervisionado e a formação docente: práticas pedagógicas em
geografia na fronteira franco-brasileira”, de Alacide Lemos Leite e
Maria de Jesus F. C. de Albuquerque, “O estágio supervisionado na
formação docente de geografia: um relato vivido na Escola Major José
Barbosa, de Fábio Thierry Domingues da Silva, O estágio
supervisonado em geografia: um espaço de formação, prática e
construção dos conceitos geográficos”, de Elaine Farias Teixeira e
Nathália Rocha Morais, “Estágio: a prática como instrumentalização e
desenvolvimento de habilidades em geografia”, Francisco Mateus
Pereira, Israely Alves de Brito e Maria Aparecida de Souza Oliveira.
Outro conjunto de textos também estão focados em programas
de estágio supervisionado ou residências pedagógicas nos cursos de
licenciatura em Geografia, mas, diferentemente dos anteriores,
ressaltam a questão das bolsas de iniciação à docência e o seu papel na
formação inicial. Nesse subtema, destacam-se os textos “PIBID e PRP
na UNEB/Campus XI: experiências e narrativas, de Vitória Letícia de
Jesus Sousa e Simone Santos de Oliveira, PIBID: primeira
aproximação com a prática docente”, de Maria Wesla Nogueira da
Silva, Luana Borges Trigueiro de Souza e Danielle Rodrigues da Silva,
“A importância do PIBID na formação docente em geografia: reflexões
a partir do subprojeto PIBID Geografia CAWSL/UERN”, de Luana
Alves dos Reis Cassiano, Francisca Elizonete de Souza Lima e Jeyson
Ferreira Silva de Lima, “Entre o ensino de geografia tradicional e a
busca por um ensino significativo: um encontro com a realidade da
educação básica de Pernambuco através do PIBID”, de Josias Ivanildo
Flores de Carvalho, Francisco Kennedy Silva dos Santos e Laryssa de
Aragão Sousa.
Avançando no debate sobre a formação docente e incluindo
questões atinentes à atuação profissional e à formação continuada,
destacam-se textos como “A formação de professores de geografia e as
atuais demandas educacionais”, de Maria José Sousa da Silva,
“Desafios para a profissionalização docente em geografia no cenário
das políticas educacionais”, de Luciene Fabrizia Alves Nascimento,
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“Reflexões acerca da relevância da formação continuada para os
professores de Geografia”, de Renata Kelly Alves de Carvalho
Vasconcelos e Maria Francineila Pinheiro dos Santos, Formação
continuada de professores de geografia do ensino fundamental anos
finais, em Limoeiro do Norte, Ceará, de Érica Kaiane Ribeiro Sena e
Camila da Silva Pereira.
Ainda no tema da atuação profissional, alguns textos destacam
especificamente as dificuldades e desafios enfrentados no âmbito da
prática docente, tais como “Uma tempestade recorrente: a violência no
espaço escolar”, de Nataniel Antonio Vicente e Roselane Zordan
Costella, “As dificuldades do início da carreira de docentes no Brasil”,
de Jardel Santos Feitoza e Ráfila Rubia Finizola de Medeiros, “Reflexão
da ação do processo de professora em formação e a trajetória
estudante negra a partir da experiência vivencia pelo diário de aula”,
de Gislayne Bezerra Moura
O presente volume também agrega textos que debatem a Base
Nacional Comum Curricular, sobretudo, seus impactos na prática
docente e na formação dos alunos do ensino básico. Assim, temos os
textos “A implementação da BNCC de geografia em Feira de
Santana/BA: análise das narrativas dos sujeitos”, Jailton Santos Silva
e Gilcileide Rodrigues da Silva, “Base nacional comum curricular e
formação cidadã: abordagens presentes nas unidades temáticas do
componente curricular de geografia”, de Marcos Vinicius de Andrade
Ribeiro e Josélia Saraiva e Silva.
Debates mais específicos sobre o currículo e estratégias de
avaliação, tanto no ensino básico como superior, podem ser encontrados
nos textos “A Escola Cidadã Integral na Paraíba: as disciplinas
eletivas de geografia e as transformações do trabalho docente”, de
Mariane Aparecida Marques Sampaio, Mateus Barbosa da Silva e Luiz
Eugênio Pereira Carvalho, “Concepções e práticas de avaliação na
geografia escolar”, de Rhaldney Soares Marreiro, Antonio Henrique
Nascimento Filho e Ana Paula Torres de Queiroz, “Disciplinas
pedagógicas na formação docente: perspectiva de discentes de
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geografia na Universidade de Pernambuco”, de Isabela Maria da
Conceição, Arlinda Pereira Dantas e Alex Aureliano da Silva Santos
Há também textos que trazem propostas didáticas de ensino de
Geografia ou mesmo discussões de caráter teórico e conceitual, em
especial os textos “Sabemos o que comemos?” - os alimentos
transgênicos versus os alimentos orgânicos: uma proposta
metodológica ao ensino de geografia”, de Francisco Ariel dos Santos
Silva e Glauciana Alves Teles, “Discussões sobre o conceito de lugar”,
de Jackson Luiz de França.
Por fim, um conjunto de textos abordam os desafios e
possibilidades do ensino de Geografia no atual panorama da pandemia
de Covid-19, a saber, “Diálogos sobre os desafios vivenciados pelos
alunos nas aulas de geografia no ensino remoto”, de Lívia Danielle
Rodrigues do Nascimento, “Os desafios dos professores de geografia
durante a pandemia: estratégias de ensino durante as aulas remotas,
de Paulo da Silva Santos, Sugestões metodológicas para as aulas de
geografia em tempos de pandemia do covid-19: um olhar para o Ensino
Fundamental I”, de Ana Paula Teodoro dos Santos, “Os desafios para
a utilização do lúdico em geografia no ensino remoto, na Escola
Estadual Antônio Aladim de Araújo, Caicó/RN”, de Iapony Rodrigues
Galvão, Gesson Brenner Morais da Costa e Fábio Márcio de Oliveira.
Fechando o volume 3, ainda na temática da pandemia de Covid19, os seguintes textos analisam a questão do estágio supervisionado:
“Desafios do estágio curricular supervisionado em geografia em
tempos de pandemia de covid – 19: a experiência da UERN”, de Maria
José Costa Fernandes, “Ensino remoto e presencial: relato de
experiência de estágios supervisionados em momentos distintos na
escola de ensino médio (eem) Getúlio Vargas”, de Natália Moreira
Veríssimo, Thiago Gabriel Souza do Nascimento e Larissa Gomes
Rosendo.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO
DOCENTE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM
GEOGRAFIA NA FRONTEIRA FRANCOBRASILEIRA
Alacide Lemos Leite
Prefeitura de Oiapoque
cidindio@gmail.com1
Maria de Jesus F. C. de Albuquerque
Universidade Federal do Amapá
mar_alb7@unifap.br2

INTRODUÇÃO
O presente artigo é o resultado da diagnose realizada em uma
Escola Pública Estadual no município de Oiapoque-AP, no ano de
2017, como parte integrante das atividades das disciplinas, Estágio
Supervisionado e Prática de Ensino do curso de Graduação em
Geografia da Universidade Federal do Amapá, Campus Binacional de
Oiapoque.
Iniciamos falando da importância do Estágio Supervisionado
para a formação docente e o mercado de trabalho, buscando apresentar
a prática pedagógica cotidiana da sala de aula e assim fazer a relação
entre a teoria aprendida na universidade e a prática adquirida na escola,

1

Professor da Rede Básica de Ensino do Município do Oiapoque. Graduado em
Licenciatura em Geografia Campus Binacional de Oiapoque – UNIFAP.
2
Professora doutoranda do Curso de Licenciatura em Geografia, Campus Binacional
de Oiapoque – UNIFAP.
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consolidando-se como a práxis pedagógica ofertada durante a formação
acadêmica.
Dessa forma, este trabalho justifica-se pelo fato do Estágio
Supervisionado ser o primeiro contato do professor em formação com
a vivência em sala de aula, e a Prática de Ensino proporcionar elementos
diretivos que ajudam na mediação dos conteúdos do processo ensinoaprendizagem, oportunizando ao licenciando vivenciar o aporte teóricoprático, o qual faz parte de sua caminhada acadêmica enquanto egresso
da licenciatura.
A instituição escolhida como campo de estágio se deu por
questões de acessibilidade, considerando que a escola está localizada
no centro da cidade e possui um número considerável de alunos. Para o
desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado como metodologias a
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de levantamento
de autores que se debruçam nas temáticas aqui relacionadas, tais como
Callai, Cavalcanti, Malysz e Passini, além de documentos normativos
que fundamentam e regulamentam a prática do Estágio Supervisionado.
A pesquisa de campo aconteceu na Escola Estadual Joaquim
Caetano da Silva, na Turma do 6º ano C do Ensino Fundamental II.
Ademais, o trabalho está voltado para a prática e melhoria do ensino da
Geografia, o qual nos faz refletir enquanto professores e mediadores de
conhecimentos tais como metodologias, estratégias e recursos
utilizados em sala de aula, para que nossos alunos alcancem os
objetivos propostos em cada conteúdo abordado.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A PRÁTICA DE ENSINO
DA GEOGRAFIA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº
9394/1996 – dispõe em seu art. 61, sobre o estágio supervisionado ser
uma atividade de prática pré-profissional, exercida em situações reais
de trabalho, a referida lei também regulamenta que o estágio obedecerá
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a condicionamentos distintos para cada curso. O Parecer número 21, de
2001, do Conselho Nacional de Educação, define o estágio:
Como um tempo de aprendizagem que, através de um período de
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão
ou ofício. Assim o estágio supõe uma relação pedagógica entre
alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente
institucional de trabalho e um aluno estagiário [...] por isso se é que
este momento se chama estágio supervisionado (CNE PARECER
Nº. 21, 2001, p. 10-11).

Assim, compreendemos o estágio como uma fase de procura da
realidade, onde se busca experiência para consolidar-se
profissionalmente, ou seja, é uma etapa a ser percorrida por todos os
profissionais de organização pública ou privada que cursam o ensino
superior e/ou médio-técnico. Aqui trataremos mais especificamente do
Estágio Curricular Supervisionado na formação do professor de
geografia.
O Estágio Supervisionado tem como objetivo oportunizar o
acadêmico a análise da realidade do seu futuro campo de atuação,
conhecendo os métodos utilizados e os recursos disponíveis no âmbito
educacional, primando pela construção de práticas de aprendizagem
que favoreçam seu processo profissional, mediante a consolidação da
proposta curricular oferecida pela instituição de ensino a qual
desenvolverá tal atividade. De acordo com a Lei 11.788/2008:
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular
em instituições de educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos (Lei 11.788/2008, Art. 1º, p. 01).

Neste sentido, entendemos que o estágio em docência é o
instrumento que habilita o futuro docente a tornar-se educador, uma vez
que, a carreira docente advém por meio da troca de saberes e
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conhecimentos, pois muitos professores já estão em sala de aula há
anos, e os estagiários estão chegando, então é necessário que haja essa
troca de informações entre o novo e o que já existe.
A Normativa de Estágio Supervisionado do Curso de
Licenciatura em Geografia da Unifap (2016) em seu Art.11 faz saber
que: O Estágio, como componente curricular dos cursos de Graduação
é composto das seguintes etapas:
I Diagnóstica: caracterizada pela observação e contextualização dos
espaços de atuação profissional, visando identificar condições
estruturais, materiais, humanas, administrativas e organizacionais
do campo de estágio, dentre outros aspectos pertinentes à formação;
II Projetual: caracterizada pela tessitura de Plano de Ação, de caráter
investigativo e interventivo, fundado nos dados levantados na fase
Diagnóstica;
III Interventiva: caracterizada pela execução do Plano de Ação no
campo de Estágio, observado o calendário de atividades da
Instituição Concedente;
IV Sistematizadora: caracterizada pela elaboração do Relatório de
Estágio, documento-síntese da produção do conhecimento,
construído no decurso das fases Diagnóstica, Projetual e
Interventiva.

Neste sentido, fica evidente a importância da prática do estágio,
pois através deste, os futuros professores buscam conhecimentos de
como funcionam as escolas da rede básica de ensino, compreendendo o
universo da instituição, onde primeiramente faz-se a Observação,
buscando realizar uma diagnose da estrutura escolar, sobre sua forma
de organização física, política, administrativa e pedagógica, bem como
o primeiro contato com a sala de aula, buscando informações sobre as
práticas pedagógicas adotadas pelos professores na mediação do
conhecimento.
Em seguida é a etapa do estágio de Participação, onde o
acadêmico estagiário auxilia o professor, quando solicitado. Durante a
participação o professor em formação tem a oportunidade de executar
as atividades, tendo a possibilidade de manter contato direto com
professores e alunos e, compreender a dinâmica escolar do processo
ensino-aprendizagem. No período de Participação o professor regente
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deve manter uma ligação direta com os estagiários, discutindo as
atividades propostas para determinada aula, mostrando ao professor em
formação como funciona o planejamento das aulas, critérios
avaliativos, utilização do diário de classe, entre outras ações.
A terceira etapa do estágio é a Regência, esta etapa apresenta
para o professor em formação subsídios para assimilar a prática
profissional, possibilitando conhecer melhor a rotina da sala de aula, e
apropriar-se do conhecimento, facilitando a apreensão dos saberes por
parte do graduando. Todo o trabalho é desenvolvido pelo estagiário,
desde o plano de aula, até sua execução, buscando metodologias e
estratégias que façam com que os alunos participem das atividades
propostas. Nesta etapa é fundamental o acompanhamento do Professor
colaborador.
Conhecidos a escola, a pesquisa documental, os alunos, o
professor regente da disciplina e suas práticas pedagógicas o estagiário
retorna à universidade para reflexão acerca dos resultados obtidos,
finalizando com relatórios solicitados pelo professor da disciplina,
como requisito para obtenção de notas finais, uma vez que o estágio é
obrigatório nos cursos de licenciaturas.
Contudo para que haja uma boa formação de professores
durante os estágios é necessário que as universidades e as instituições
de ensino estejam alinhadas de forma a ofertar ao graduando tais
experiências, respaldando-os através de documentos oficiais que
garantam a legitimidade do estágio, pois muito se percebe é que mesmo
havendo a ideia de formação técnica pedagógica há pouca comunicação
e diálogos entre essas duas instituições, ou seja, o discurso das
universidades não é o mesmo das escolas públicas, são realidades
diferentes, daí a importância de estarem alinhadas.
Portanto é necessário sugerir que durante o processo do estágio
os acadêmicos fiquem atentos para alguns pontos primordiais para
concretização de seu aprendizado, tais como: Respeitar as normas da
instituição onde se realizará o estágio; Ser assíduo e pontual; Ter
comprometimento; Comportar-se com discrição e ética profissional;
Cumprir o seu planejamento de estágio; Realizar as tarefas com
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seriedade e responsabilidade; Vestir-se adequadamente; Não utilizar
celulares, internet, mensagens telefônicas etc. durante o estágio.
Além disso, é necessário considerar todos os documentos que
viabilizam a parceria entre a Universidade e a Escola, como exemplos
carta de apresentação, termo de compromisso, frequências, fichas
descritivas das atividades realizadas, entre outros.
O Estágio Supervisionado é sem dúvida um dos mais eficientes
instrumentos que facilitam a compreensão do ambiente escolar e a troca
de conhecimentos entre seus agentes participativos, experiências que
servirão para nortear as práticas pedagógicas dos futuros professores.
A Prática de Ensino oportuniza de forma clara como se dá o
processo educacional, levando-nos a compreender sobre sua
contribuição na formação do cidadão atuante na sociedade a qual está
inserido. Para Malysz (2007, p. 16) “Os professores compromissados
com uma educação crítica, procura de forma dinâmica, através dos
conteúdos e metodologias estimular o ensino da Geografia”. Assim
sendo, o papel do professor é buscar metodologias e estratégias que
façam o conhecimento chegar e ser assimilado aos alunos, porém, é
notório que hoje no Brasil, as condições de trabalho ofertadas a este
profissional são cada vez mais precárias.
No extremo oposto, há casos de alunos que evadem ou
abandonam os estudos por não se sentirem desafiados e estimulados
pelo ensino ofertado, quer seja pelas práticas de ensino, ou pelos
conteúdos que não fazem conexão com a realidade dele ou com o que
ele almeja, temos ainda em outra instância há ausências de familiares
no acompanhamento dos estudos de certos alunos.
O conhecimento metodológico das ações em sala de aula será
construído pela vivência em sala de aula, ao longo da carreira como
professor. O nosso desempenho docente dependerá não
exclusivamente, mas em grande parte, do nosso histórico acadêmico
e das reflexões sobre a prática de ensino nos momentos em sala de
aula, o estágio supervisionado (PASSINI, 2015, p. 29).

Nas situações acima descritas e por ser a juventude um período
onde se vive momentos de turbulência, marcado por profundas
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mudanças biológicas, emocionais, sociais e familiares, faz-se
necessário à implementação de metodologias e estratégias que
estimulem e possibilitem a permanência desses alunos na sala de aula,
onde a escola, por sua vez, tem papel de extrema importância na
formação desses alunos, e o professor precisa adotar metodologias
ativas que possam fazer os alunos participarem das aulas, se tornando
agentes do processo ensino-aprendizagem.
Neste contexto Callai (2009, p. 89) nos remete “Os conteúdos
em si são mais do que simples informações a serem aprendidos, eles
devem significar a possibilidade de se aprender a pensar”. Partindo
dessa concepção, mesmo que a instituição ofereça pouco recurso
didático, ainda assim é possível fazer com que os alunos compreendam
a Geografia, procedimentos dinâmicos e criativos, feitos de recursos
simples e paradidáticos, como: recortes, colagens, jogos educativos,
vídeos, músicas, atividades em grupo, produção textual, atividades de
linguagem oral/escrita, debates, aula-passeio, apresentações,
seminários, mostras pedagógicas e culturais entre tantos, tornam a aula
mais interessante e contribuem para o despertar do conhecimento,
fazendo os alunos a refletir, criticar e entender o contexto abordado.
Cavalcanti (2010) ao falar da mediação dialética do professor afirma:
O trabalho de mediação dialética do professor é, portanto, o de
propiciar a atividade cognitiva do aluno por meio de
encaminhamentos metodológico, para que esse aluno construa
conhecimento e desenvolva capacidades e habilidades cognitivas
(CAVALCANTI, 2010, p. 59).

A metodologia utilizada pelo professor deve ser concisa,
buscando condições de realizar as atividades em sala e principalmente
buscar o apoio dos pais e responsáveis dos alunos, para ajudar nas
tarefas de casa, tornando-se assim possível a parceria escola-família o
que muito contribui para a aprendizagem dos educandos.
Para Malyz (2007, p. 17), “não há uma receita que possa passar
para os estagiários, pois a dinâmica da sala de aula se dá através de
dúvidas, incertezas, pesquisas e observações com os alunos”. O
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nervosismo, dúvidas e aflição fazem parte do primeiro contato do
estagiário como experiência em ser professor, de ensinar algo a alguma
pessoa, deste modo, aos professores colaboradores compete à
responsabilidade de mediar à compreensão da práxis-educativa e aos
estagiários é preciso ter habilidades de observação, para captar o que
realmente contribui para sua formação.
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM
CAETANO DA SILVA
A Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva foi criada sob a
portaria 155/80. A Instituição está localizada na Rua Coaracy Nunes nº
40, Bairro Central, no Município de Oiapoque, Estado do Amapá, seu
principal
contato
é
através
do
correio
eletrônico:
eejcdasilva@hotmail.com.
É um espaço de ensino aprendizagem e vivência de valores.
Nela os indivíduos se socializam, brincam e experimentam a
convivência com a diversidade humana, fortalece a noção de cidadania
e de igualdade entre todos (PPP, 2017, p.15). Atualmente o
estabelecimento de ensino oferece educação nas modalidades Ensino
Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos, e Ensino Médio. Na
ocasião da pesquisa encontravam-se matriculados na instituição 1.021
alunos oriundos de vários bairros do município, a maior parte residente
em bairros afastados como: Vila Vitória, Clevelândia do Norte e
Infraero, entretanto, são atendidos pelo ônibus escolar, mantido através
do contrato de aluguel entre Governo do Estado do Amapá - GEA e
empresas privadas.
A escola está instalada em prédio próprio. No período da
pesquisa o imóvel demandava muitas reformas entre as mais precárias
destacava-se a parte elétrica, hidráulica e saneamento, apresentando
muitos problemas que chegaram a comprometer o calendário letivo de
2017.
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A instituição é administrada pela Secretaria de Estado de
Educação - SEED e gestão da escola, através de Diretor e Diretor
adjunto, nomeados pelo governo do Estado; funciona em três turnos:
manhã, tarde e noite, distribuídos da seguinte forma: manhã e tarde,
Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, à noite a Educação de Jovens e
Adultos - EJA - 3a e 4a etapa, Ensino Médio 1º, 2º e 3º anos e EJA
Ensino Médio.
Os docentes efetivos cumprem à jornada de 40 horas semanais,
sendo 24 horas para sala de aula e 16 horas para planejamento, reforço,
estudos, cumprindo o que é estabelecido pela lei e pela secretaria de
educação do estado. Os professores horistas do contrato administrativo
tem jornada de 30 horas, sendo, 24 horas destinadas à docência e 06
horas dedicadas as atividades complementares (PPP, 2017, p. 20).
RELATOS
DA
TURMA
FUNDAMENTAL II

6º

ANO

C-

ENSINO

Era uma turma formada por 29 adolescentes na faixa etária de
aproximadamente 11 a 14 anos classe média baixa, a maioria filhos de
pescador, garimpeiro, catraieiros³3 e funcionários públicos. Mantinham
ótimo relacionamento com os Professores regentes, gostavam das
disciplinas de Geografia, porém alguns apresentavam certas limitações.
Nesta classe os alunos tinham liberdade de se expressar
livremente, os professores, os deixavam à vontade para que pudessem
participar e interagir em relação às atividades desenvolvidas durante as
aulas. Todos os alunos eram tratados igualmente, não havia preferência
entre os mesmos por parte dos educadores.
Primeiramente fui apresentado à pedagoga da Escola, que
recebeu os documentos: Termo de Compromisso e Carta de
Apresentação do Estagiário. Em seguida apresentado aos professores,
aos quais para resguardar suas identidades iremos usar as siglas P1 para
3

Pessoa que conduz uma catraia. Embarcação do tipo canoa, movida a motor que
transporta passageiros.
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professor 1 e P2 para professor 2, ambos das disciplinas Geografia e
Estudos Amapaenses. Vale ressaltar que somente licenciados em
Geografia ou História podem lecionar a disciplina Estudos
Amapaenses, matéria específica da grade curricular amapaense.
METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter qualitativo, configurando-se como
estudo de caso assim, para a obtenção dos resultados teve como base
um estudo descritivo através das disciplinas Estágio Supervisionado e
Prática de Ensino realizados na Escola Estadual Joaquim Caetano da
Silva com uma turma do Ensino Fundamental II. Para o
desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado como metodologia a
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa de campo
aconteceu na Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva, na Turma do
6º ano C no Ensino Fundamental II, no turno vespertino, no município
de Oiapoque, estado do Amapá.
No decorrer dos estudos foram acompanhadas as aulas de
Geografia, e Estudos Amapaenses, para melhor compreender e discutir
sobre as metodologias de ensino-aprendizagem aplicadas pelos
professores da referida instituição de ensino na mediação dos
conhecimentos destas disciplinas. Inicialmente com o Estágio de
Observação e em seguida a Regência, a qual foi o momento mais
esperado do componente curricular Estágio Supervisionado em
Geografia, assumindo de forma efetiva a regência em sala de aula.
Foram momentos enriquecedores de muita experiência. Nesta última
fase do estágio pude participar do planejamento com os professores,
tarefas extraclasses, aplicar avaliações, e reger as aulas planejadas por
mim.
Aulas de Geografia e Estudos Amapaenses:
A regência nas aulas de Geografia e Estudos Amapaenses
aconteceram de forma ativa e lúdica procurando demonstrar que a
geografia além de estudar os aspectos físicos, tem como foco principal
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entender a relação sociedade-natureza, fazendo com que os alunos
percebessem que os homens modificam os espaços que habitam
conforme as relações que estabelecem entre si, do mesmo modo se deu
as aulas de Estudos Amapaenses; Dinâmica- Realizei a dinâmica com
os alunos, denominada “Jaca ou Jacaré”, o resultado foi bastante
positivo, pois o intuito era trabalhar a percepção do aluno, a confiança,
a agilidade e principalmente a interação entre professor-aluno; Livro
Didático - Utilizei o livro didático de Geografia 6º ano Homem e
Espaço, os assuntos abordados foram formação da Terra e a Litosfera,
Hidrosfera e o Ciclo da água, com escritas no quadro, apostilas e leitura
silenciosa e oral com os alunos; Roda de conversa - Explanação dos
temas abordados em rodas de conversas; Quadro Branco - Utilizado
para as atividades de fixação; Apostilas e Atividades impressas:
Apostilas com o assunto Hidrosfera: Importância e uso da água.
Atividade impressa com duas questões, na questão 1 os alunos deveriam
achar no caça palavras alguns nomes que estavam no assunto abordado,
a questão 2 era objetiva de perguntas e respostas; Maquetes - Os alunos
foram divididos em grupos de 6 componentes para a construção de
maquetes que representassem como acontece o ciclo da água;
Seminários - Apresentação das maquetes sobre o ciclo da água.
Aulas de Estudos Amapaenses:
Diálogos - Explosão de ideias sobre os povos indígenas do
Amapá; Planejamento e Logística - Solicitação junto à coordenação
para a visita guiada ao Museu Khuahi dos povos indígenas de
Oiapoque, apresentação do Plano de aula, reforçando a importância da
aula de campo. Solicitação a direção escolar para uso do ônibus escolar.
Professor regente da disciplina nos acompanhou; Visita guiada ao
Museu - Buscando a valorização da comunidade indígena local. Os
alunos conheceram as exposições, teve palestras com a monitora do
museu que explicou aos alunos a existência de quatro etnias indígenas
em Oiapoque, mostrando a diferença e semelhança entre elas, e
identificou os artefatos de cada etnia que ali estava exposto; Trabalhos
em grupos - No retorno do museu, dividir a turma em grupos de 6
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componentes cada onde realizaram várias tarefas; Mapa mental Elaboração de um mapa mental do trajeto entre a escola e o Museu
Khuahi; Cartazes - Confecção de cartazes com os nomes das etnias
indígenas de Oiapoque e fotos tiradas durante a visita, criando um
quadro comparativo sobre “O que sabíamos sobre os índios” e “O que
sabemos agora”. Confrontando as hipóteses e observando o quanto
construíram de conhecimentos a respeito do tema; Seminários - Os
alunos apresentaram seus trabalhos sobre os povos indígenas de
Oiapoque; Confraternização com a turma - Confraternização com a
turma e os professores que nos receberam no período de estágio,
agradecendo a cada um a colaboração e apoio durante esse período que
estivemos em suas salas de aulas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com a finalidade de fazer uma análise sobre a metodologia de
ensino de geografia escolar, durante a realização do Estágio
Supervisionado e da Prática de Ensino na escola pesquisada,
percebemos que os docentes que fizeram parte da investigação, utilizam
de metodologias diferenciadas, porém muito atrelada à forma
tradicional de se trabalhar tais ciências, utilizando-se de poucas
estratégias para a mediação das mesmas.
Isso se deve ao grande número de turmas que os docentes
lecionam para poder completar sua carga horaria. Ou seja, não há tempo
suficiente para aulas dinâmicas, pois cada professor tem em torno de 6
a 8 aulas por turnos, além de ocorrer imprevistos que fazem diminuir o
tempo-aula, como por exemplo, a falta de lanche, falta de energia, ou
inadequações do prédio escolar.
Contudo, durante a pesquisa percebemos a utilização de alguns
recursos didáticos como o globo terrestre, televisão, projetor
multimídia; e o livro didático; o que contribui para um melhor
aprendizado, porém a utilização de tais recursos não foram bem
aproveitados faltou maior exploração de tais recursos.
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O uso constante do livro didático, aulas expositivas e dialogadas
acabam sendo enfadonhas e desmotivam os alunos. Contudo, sabemos
das dificuldades de se trabalhar com várias turmas e com muitos alunos,
porém devemos ficar atentos para não cairmos no erro de não
acompanhar o que o aluno escreve ou ler, pois muitos apresentaram
dificuldades até mesmo ao copiar do livro, pois em alguns cadernos
havia frases como “veja a imagem acima”, “como mostra o gráfico ao
lado”; ou seja, os alunos não sabiam copiar os assuntos ou fazer resumo,
copiavam até mesmo as legendas das imagens, deixando claro que essa
lacuna precisa ser preenchida, pois, se não forem direcionados não
conseguirão desenvolver o raciocínio geográfico, deixando assim mais
uma lacuna no processo de aprendizagem da Geografia.
Outra situação que chamou a atenção foi o fato de os alunos
apresentarem dificuldades em alfabetização cartográfica, ficando clara
a ausência de não ter sido trabalhada essas habilidades no ensino
fundamental I. Os alunos não conseguiram interpretar mapas, possuíam
indisposição para a leitura, não discorriam sobre os assuntos inerentes
as disciplinas, apenas transcreviam do livro didático para o caderno,
comprometendo assim sua capacidade interpretativa. Onde está o fazer
geográfico?
O planejamento para as aulas é fundamental, mas que horas o
professor vai planejar se estão abarrotados de turmas, diários e provas
para corrigir? Só resta fazer o planejamento nos fins de semana em suas
casas. Aprender no cotidiano da sala de aula presume que a atividade
do professor não pode perder de vista a totalidade da realidade na qual
a escola está inserida, pois no processo educacional deve-se levar em
conta uma série de fatores como: estrutura física das escolas, carência
de materiais didáticos, recursos e ferramentas que auxiliem o professor
na prática do ensino da Geografia, etc. Mas e pelo educador quem olha?
Porém, é valido ressaltar que não cabe aqui discutir as razões dessa
resistência, mas podemos reconhecer que há novas propostas capazes
de mudar a abordagem do ensino da Geografia e disciplinas integrantes,
que poderão ser aplicados pelo professor em exercício.
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Mesmo que a escola ofereça poucas condições de trabalho, é
preciso perseverança, pois atualmente o acesso aos materiais didático
pedagógicos é bem maior, (a internet está ai cheia de ideias), na maioria
das vezes, levar algo simples ou construir junto aos alunos já
engrandece a aula. Um mapa, uma maquete, uma música, um vídeo
curto seja filme ou documentários... etc. São recursos que podem ser
usados e que surtirão grandes efeitos no aprendizado dos alunos. As
aulas devem ser executadas de forma a cativar os alunos, pois, o mundo
atrás do muro da escola se torna mais atrativo devido as grandes
transformações tecnológicas e os meios de comunicações instantâneos
os quais “quase” todos têm acesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa foi composta de etapas que proporcionaram
descobertas dentro do ambiente escolar, buscando conhecer como
funciona a instituição de ensino e as práticas pedagógicas aplicadas nas
aulas de Geografia. Assim foi possível perceber o quão é importante
planejar, organizar e ter controle sobre as atividades que serão
ministradas tanto em sala de aula quanto nos espaços informais de
educação. Mesmo que tenha me deparado com novas experiências essa
fase possibilitou que valorizasse com mais afinco a profissão que
escolhi, deste modo o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino são
grandes divisores de águas na formação de qualquer profissional,
principalmente, para aquele que escolheu ser professor de Geografia,
uma vez que através desta disciplina é apresentada a verdadeira
realidade da escola, seu futuro local de trabalho.
Os professores através de formação continuada, leituras,
pesquisas e estudos de forma geral podem adquirir metodologias ativas
para aplicar em sala de aula, deixando de trabalhar somente com o livro
didático e com assuntos que não condizem com a realidade dos alunos.
Até mesmo ao receberem os estagiários em suas salas eles podem
absorver práticas docentes novas, capazes de mudar o cenário antes
tradicional.
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O caminho traçado neste trabalho apontou possíveis
possibilidades que auxiliarão os professores na prática do ensino da
Geografia, buscando incentivar a integração dos alunos nas aulas e
principalmente fazê-los despertar para a importância da Geografia no
seu cotidiano, mostrando que os conteúdos geográficos podem ser
trabalhados de forma interdisciplinar, que o ensino da Geografia vai
além desses conteúdos transmitidos e mediados na escola, que a
Geografia ultrapassa o muro da escola e nela se baseia as percepções de
mudanças de mundo.
REFERÊNCIAS
AMAPÁ. Secretaria de Estado de Educação do. Projeto Político
Pedagógico. Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva, 2017.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394/96. Brasília, 1999.
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia.
Secretaria de Educação Fundamental. 2ª ed. Rio de janeiro: DP&A,
2000.
_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP
21/2001.
CALLAI, H. C. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos
iniciais do ensino fundamental. Cad. Cedes, Campinas Cad. vol. 25, n.
66, 2005, p. 227-247.
______. Estudar o lugar para compreender o mundo. In
CASTROGIOVANI, A. C. (org). Ensino de Geografia: Práticas e
Textualizações no Cotidiano. 7.ed. Porto Alegre: Mediação, 2009.
CAVALCANTI, S. Lana. Geografia, Escola e Construção de
Conhecimentos. Editora Papirus. São Paulo. 2010.

- 44 -

MALYSZ, Sandra T. Estágio em parceria universidade-educação
básica. In: PASSINI, Elza Y; PASSINI, Romão; Malysz, Sandra T.
(Orgs.). Prática de ensino de geografia e estágio supervisionado. São
Paulo: Contexto, 2007.
PASSINI, Elsa Yasuko. Prática de ensino de Geografia e estágio
supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. Campus Binacional.
Normativa do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura
em Geografia. Macapá: UNIFAP, 2016.

- 45 -

O ENSINO DA GEOGRAFIA NUMA
ABORDAGEM DIALÓGICA: UM OLHAR A
PARTIR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Ana Paula Torres de Queiroz
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco – IFPE
anaqueiroz@recife.ifpe.edu.br
Antônio Henrique do Nascimento Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco – IFPE
ahnf@discente.ifpe.edu.br
Luiz Carlos de Castro Nunes (2)
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco – IFPE
lccn@discente.ifpe.edu.br

INTRODUÇÃO
O artigo tem como temática central o ensino da Geografia numa
abordagem Dialógica, considerando o entrecruzamento de ideias de
Freire e Bakhtin. Discute a prática de ensino do professor de Geografia,
a partir da observação de estudantes do componente curricular Estágio
Supervisionado. O estudo faz parte do projeto de pesquisa PIBIC –
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco –
IFPE.
O interesse por este tema surgiu da curiosidade em analisar se o
ensino do componente curricular Geografia possui uma proposta
pedagógica que supere o ensino tradicional, monológico, ainda tão
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presente na educação básica, cujas particularidades Freire denominou
de educação bancária.
A abordagem Tradicional de ensino representa um problema a
ser superado, pois inibe o desenvolvimento crítico do estudante e o seu
protagonismo. Mizukami (1986), apresenta, como características
principais do ensino tradicional: professor como centro do processo,
estudante passivo, relação professor- estudante vertical e individual.
Com relação à metodologia, é uniforme e baseada na exposição de
conteúdos prontos e acabados. As demonstrações são constantes e a
classe se assemelha a um auditório que, passivamente, escuta a aula
expositiva do professor. Ao final, é esperado que a reprodução do
conteúdo seja feita de forma automática e isso é o indicador da
aprendizagem.
Neste tipo de abordagem pedagógica encontramos uma voz que
sobressai as demais, a do professor, em um discurso com tendência
monológica. Na visão de Freire “Eis aí a concepção bancária da
educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos
é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE,
2017, p. 80).
A pedagogia freireana nos traz a possibilidade da libertação
através da educação. Para ele os professores são educadores-educandos
e os estudantes educando-educadores. Isso demonstra não haver papéis
definidos, com possibilidades de trocas de experiências e
conhecimentos ancoradas numa relação de diálogo.
De acordo com Bakhtin (2017), o diálogo seria um espaço de
embates, lutas, assimetrias que refletem os próprios aspectos da
interação social. Nesse sentido, as opiniões, as experiências, trazidas
em um embate de sala de aula, são acolhidas e repensadas podendo vir
a contribuir para a compreensão da realidade vivida.
Em Freire o diálogo deve servir para a transformação do homem
e para a sua libertação. O diálogo, nessa perspectiva, não pode ser usado
como um mecanismo que favoreça a dominação de uma pessoa sobre a
outra.
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E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a
serem consumidas pelos permutantes. Daí que não possa ser
manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista
do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos
sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro (FREIRE, 2010, p. 91).

É importante destacar que Freire não usa a palavra dialogismo,
tal como Bakhtin, mas sim dialogicidade. O dialogismo explicado por
Bakhtin (1997) a partir da análise dos romances de Dostoiévski, sugere
que nesses romances, não há o apagamento de vozes em detrimento da
voz autoritária do autor. Nesse sentido, o herói se coloca, se posiciona,
concorda e discorda com o autor. Aplicando esta noção para o contexto
da sala de aula, poderíamos pensar em uma abordagem onde o estudante
tivesse a oportunidade de participar da aula trazendo contribuições do
seu contexto, complementando as discussões, argumentando, acatando
ou não o que está sendo dito.
A dialogicidade em Freire, vai além de uma característica da
linguagem (como no caso do termo dialogismo). Ao destacar o termo
desse modo, sugere-se a impressão de diálogo em acontecimento, em
constante ação-reflexão. Passa a ser um instrumento social de libertação
do homem.
Tanto Freire (1997) quanto Bakhtin (2010), dão destaque para a
importância do outro na constituição de si mesmo. Vejamos: O eu, para
Bakhtin, não é autônomo, existe somente em diálogo com outros eus.
Isso significa dizer que o eu necessita da colaboração de outros para
poder definir-se e ser autor de si mesmo.
Segundo Bakhtin (2010), o eu-para-mim é, naturalmente, o eu
enquanto voltado para si mesmo; o eu-para-o-outro se refere à iniciativa
do sujeito de aproximar-me de outros sujeitos, numa espécie de saída
de si; e o outro-para-mim se refere à iniciativa do outro de aproximarse do eu, também uma espécie de saída de si. Freire afirma que não se
pode pensar pelos outros nem para os outros nem sem os outros. A
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significação do diálogo está no fato de que os sujeitos dialógicos
crescem um com o outro, ele não nivela, não reduz um ao outro.
Não há portanto na teoria dialógica da ação, um sujeito que
domina pela conquista e um objeto dominado, em lugar disto, há
sujeitos que se encontram para pronúncia do mundo, para a sua
transformação” (FREIRE, 1997, p. 227).
A prática pedagógica pensada por Freire é comunicativa e
dialógica. Por não haver papéis fixos chama os professores de
educadores-educandos e os alunos de educandos-educadores, uma vez
que, na relação pedagógica, ambos trocariam experiências e
aprenderiam juntos, não delimitando posições cristalizadas e sem
possibilidade de negociação. Para que isto se concretize, é necessário
construir uma proposta pedagógica em Geografia, que supere o ensino
tradicional, ainda tão presente na educação básica.
A preferência pela Pedagogia da Libertação traz um desafio ao
docente que pretende organizar os conteúdos e elaborar material
didático para o ensino da Geografia. Se, o objetivo do ensino de
Geografia é instrumentalizar os estudantes à capacidade para perceber
a espacialidade particular de cada sociedade, devemos entender e
propor atividades que favoreçam a compreensão dos rumos de
determinada comunidade ou sociedade.
Castellar e Vilhena (2010) destacam que a forma como as aulas
estão organizadas, a partir da transmissão de conteúdos e posterior
cobrança da assimilação desses conteúdos em provas e testes, dificulta
um ensino que seja significativo e vise a construção de conceitos.
Castellar (2010) propõe a educação geográfica em detrimento
ao ensino de geografia. Isso porque a educação geográfica permite “que
os alunos reconheçam a ação social e cultural de diferentes lugares, as
interações entre as sociedades e a dinâmica da natureza que ocorrem em
diferentes momentos históricos” (CASTELAR, 2010, p.9)
A autora revela que uma possibilidade de enfrentar as
dificuldades destacadas é por meio do letramento cartográfico. O
trabalho com cartografia é um importante meio para a interpretação de
representações no ensino da Geografia, tanto no que se diz respeito à
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localização de fenômenos geográficos ou à compreensão desses no
espaço. Por meio dela podemos compreender criticamente a realidade
no que tange às questões ambientais, culturais, econômicas, políticas e
sociais, sobretudo, na qual diferentes sociedades fazem parte.
A leitura do mundo é um conceito trazido por Paulo Freire que
pode ser incorporado nas aulas de Geografia. Nas palavras de Freire
(2012), “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”.
Em geografia, podemos fazer a leitura do espaço. Ler o mundo
é o ato de perceber o espaço geográfico e sua representação. Neste
sentido, ler o mundo vai muito além da leitura cartográfica simples,
acrítica, cujas representações refletem apenas as realidades territoriais.
Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa. É
necessário aprender a ler o espaço, “que significa criar condições para
que a criança leia o espaço vivido” (Castelar, 2000, p. 30). Fazer essa
leitura demanda uma série de condições, que podem ser resumidas na
necessidade de se realizar uma alfabetização cartográfica, e esse “é um
processo que se inicia quando a criança reconhece os lugares,
conseguindo identificar as paisagens” (idem, ibid.).
A partir das considerações até aqui realizadas, perguntamos: os
estudantes estagiários de Geografia desenvolvem suas práticas
ancoradas em alguma abordagem de ensino específica? Acreditamos
que os estudantes conseguem levar para a sala de aula propostas que
incentivem a participação, o direito a fala o desenvolvimento de crítica
e reflexão dos alunos.
Diante do exposto, artigo tem como objetivo discutir as práticas
pedagógicas em Geografia numa abordagem dialógica a partir da
vivência de estagiários no chão da escola.
Esperamos contribuir com as reflexões para a formação de
professores numa direção dialógica que descentralize o processo de
ensino aprendizagem de Geografia, ainda tão direcionado a figura do
professor. Nessa perspectiva, a sala de aula passa a ser um espaço onde
múltiplas vozes ecoam e constroem diferentes sentidos.
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METODOLOGIA
A intencionalidade deste tópico é expor, resumidamente, o
percurso investigativo que desenvolvemos.
A fim de alcançarmos o objetivo proposto, realizamos uma
pesquisa descritiva. Esta abordagem visa a explicar a interrelação
dinâmica entre sujeitos e fenômenos. Segundo Minayo (2000), a
consideração de significados, sentidos, princípios, valores, hábitos,
costumes e tradições são características desta pesquisa.
Ao optarmos pela pesquisa qualitativa temos interesse na
qualidade das informações prestadas pelos atores sociais envolvidos,
assim como pelas suas percepções para a compreensão do fenômeno
investigado.
Tivemos como campo de pesquisa o IFPE, particularmente o
Campus Recife, dentro do curso de Licenciatura em Geografia. A
escolha pelo referido campo justifica-se pela necessidade de entender o
processo de formação dialógico dos estagiários.
Os sujeitos da pesquisa constituíram-se de 04 (quatro)
estudantes do Curso de Licenciatura em Geografia realizando o
componente curricular Estágio Supervisionado. Estes sujeitos estão
identificados como E (estudante) e um número para diferenciá-los.
O estudo compreendeu etapas de naturezas distintas, mas que
estabelecem uma interrelação. Inicialmente houve uma pesquisa
bibliográfica, seguida da atividade de coleta de informações e
construção da análise.
Como fontes de informação para a pesquisa bibliográfica, usouse o seguinte: No portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), inicialmente
tem-se o levantamento, utilizando os títulos e palavras chave,
selecionando o que for de interesse para o estudo. Na sequência, vieram
a leitura dos resumos do material selecionado e a verificação das
referências cruzadas das fontes. Assim, compilam-se os periódicos,
teses e dissertações de maior relevância para o desenvolvimento do
trabalho. A etapa subsequente destinou-se à leitura e ao estudo (de
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partes ou do todo) das fontes escolhidas. Quanto aos livros, as fontes
empregadas foram as pesquisas na biblioteca Person e na biblioteca
virtual do IFPE.
Além da adoção dessas técnicas, procedemos com a observação
de forma virtual da aulas dos estagiários seguindo as orientações quanto
ao distanciamento social exigido em decorrência da pandemia Covid 19
e aplicamos um questionário enviado por e-mail.
A análise de dados foi realizada a partir das observações e
respostas dos questionários, tomando como critérios de análise os
conceitos de dialogia, dialogicidade, leitura de mundo e educação
bancária.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção passaremos a analisar os resultados da pesquisa de
campo, tomando como base as práticas dos estagiários no ensino da
Geografia, entrecruzando ideias de Freire e Bakhtin.
A fim de obter uma melhor compreensão acerca das práticas
pedagógicas dos estagiários, adiante serão apresentadas suas respostas
relativas a trechos do questionário além de compará-las e contextualizálas com as observações realizadas em suas aulas remotas.
Ao perguntar:
Qual a abordagem metodológica você costuma empregar em
aula?
Responderam:
“A metodologia que eu trabalho é a crítico-reflexiva”. Resposta
da E1.
“A minha abordagem geralmente é crítica”. Resposta do E3.
“Eu acho que é uma abordagem crítica”. Resposta do E4.
Ao comparar as respostas dos estagiários com as observações
de suas aulas, o E2 foi quem mais se apropriou de aspectos contidos
numa abordagem crítica de ensino. De modo mais específico, suas aulas
normalmente, possuem um caráter dinâmico de troca de
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conhecimentos. Há espaço para que os estudantes participem,
construindo conhecimento a partir do vivido por eles.
Em E1, E3 e E4 há muita transmissão de conteúdos. Preocupamse mais em passar todo o conteúdo de forma rápida e monológica. O
resultado são aulas em que o educador fala e o educando só escuta, o
educador transmite e o educando só memoriza. No mais, as aulas pouco
mostram aspectos atrativos ao interesse e participação estudantil.
Esta forma de conceber o ensino integra à concepção “bancária”
da educação descrita por Freire (2017). Segundo o referido autor, essa
concepção não objetiva à transformação social, à criticidade, mas sim,
à descrição dos fatos. Ademais, distancia-se do diálogo e deposita
conteúdos nas mentes “vazias” dos educandos.
As aulas expositivas centradas no conhecimento único do
professor, afasta-se da arquitetônica dialógica Bakhtiniana da relação
eu-para-mim, eu-para-outro e outro-para-mim. Ainda segundo Bakhtin
(2010) todo indivíduo apresenta necessidade de uma abertura diante do
outro. Sendo assim, na sala de aula, permitir que o conhecimento dos
outros (estudantes) circule, favorece que a palavra do outro seja
introduzida, compreendida e avaliada pelos demais.
Perguntamos: você considera importante a Cartografia para a
Geografia? Por quê?
Respostas:
Para a E1, a Ciência Geográfica parece ter apenas o mapa, o
globo e o conceito de localização para ser trabalhado no ensino. Em sua
fala, ela diz o seguinte: “eu considero importante, porque a Geografia
trabalha mapas, ele trabalha o globo. A gente tem que trabalhar com a
questão de localização, a gente tem que localizar o país. A Geografia
trabalha isso, a questão da localização no espaço geográfico”.
Da mesma forma o E4, ao restringir a Cartografia ao referido
conceito, a saber: “a Cartografia é um instrumento totalmente
necessário e eu acho até indispensável pra poder localizar no mapa os
fenômenos”.
Os estudantes E2 e E3, também resumem a Cartografia ao mapa.
Essa Ciência, para eles, parece ser, somente, um simples instrumento
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gráfico. Pois, conforme o E2, “tem vários tipos de mapas, então, a gente
pode usar vários dados, transformá-los em mapa, pra dar essa realidade,
uma comparação entre países ou entre lugares”. Na mesma lógica, o E3,
diz que “Portugal e Espanha decidiram sair pelo mundo atrás de novas
terras. Eles mapeavam as suas rotas para melhor conhecer o oceano
atlântico”.
Sabe-se que há uma vasta quantidade de representações
cartográficas/gráficas, e de grande relevância, de acordo com Araújo
(2010), para a delimitação (localização), espacialização (distribuição no
espaço) comparação (entre distintos lugares, escalas...) e compreensão
de fenômenos geográficos.
Levando em consideração as observações realizadas percebe-se
que a articulação das representações cartográficas com os conteúdos
geográficos é executada. Os estagiários usam diversos tipos de
representações, tais como: cartuns, charges, fotos, entre outros tipos de
representações em formato de imagens. Estas representação auxiliam a
fazer a leitura de mundo ao favorecer a leitura do espaço vivido pelo
aluno. O espaço é por nós compreendido conforme Kozel (2007, p.
117) o “espaço não é somente apreendido através dos sentidos, ele
referenda uma relação estabelecida pelo ser humano, emocionalmente
de acordo com as suas experiências espaciais”.
Castrogiovanni (1998, p. 38), contribui com a discussão
afirmando que “a Cartografia oferece a compreensão espacial do
fenômeno”. Para o autor a cartografia auxilia na compreensão do espaço
geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas reações.
Sendo assim, podemos assegurar que ela serve como ferramenta de
ensino- aprendizagem.
Trazendo Bakhtin para essa análise por intermédio da
linguagem dialógica, podemos dizer que é por meio da interação verbal
que estudantes e professores podem construir sentidos do espaço
vivido. Sendo condição da linguagem dialógica o entrecruzamento de
variadas vozes, não só do tempo presente, tais sentidos vão sendo
(re)construídos historicamente e socialmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo teve como objetivo discutir as práticas pedagógicas em
Geografia numa abordagem dialógica a partir da vivência de estagiários
no chão da escola.
A reflexão sobre o ensino da Geografia constitui objeto de
interesse sobre tudo aos educadores que deslumbram a superação da
abordagem tecnicista no processo ensino-aprendizagem.
Defendemos aqui o enfoque dialógico nos espaços escolares, de
forma que os estudantes possam ter suas vozes ecoadas e consideradas
durante seus processos formativos. Para que isso ocorra precisamos
adotar uma postura de descentralização da figura do professor como
detentor exclusivo do conhecimento.
Adotar uma postura de educação libertadora requer refletir sobre
os processos de ensino-aprendizagem, favorecendo aos estudantes
espaço para a crítica, reflexão sobre o seu contexto, facilitado pelos
conteúdo da Ciência Geográfica, como por exemplo a cartografia.
Ao pesquisarmos sobre as práticas dos estudantes estagiários
percebemos que os mesmos não desenvolvem suas aulas ancoradas em
uma abordagem de ensino específica. Diferenças em seus modos de
atuação ficaram evidentes. Uns atuam praticando uma escuta dialógica,
onde se abre espaço para que as múltiplas vozes se manifestem e serem
acolhidas sem pré julgamentos. Outros estudantes ainda carregam as
marcas de uma educação tradicional, possibilitando pouco a interação
entre professor e os alunos e entre os próprios alunos.
Acreditamos que a perspectiva de ensino baseada em relações
dialógicas, pode superar à concepção bancária ainda presente em nossas
escolas. As relações dialógicas estabelecidas no chão da escola
possibilitam aprendizagens significativas e favorecem, ainda, a uma
educação crítica e transformadora. Este enfoque permite o
protagonismo estudantil durante o seu processo de aprendizagem.
Este estudo permite que novas pesquisas venham para contribuir
e aprofundar o tema. Nada está concluído e acabado. A produção
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acadêmica suscita a necessidade de novas respostas, sendo dialógica
pela sua própria natureza de seu inacabamento.
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INTRODUÇÃO
A prática docente, como dimensão da prática social mais ampla,
consiste numa forma de intervenção de caráter intencional na realidade
social. Nesse sentido, o crescente aumento das demandas sociais tem
exigido dos educadores e das escolas um esforço no que diz respeito à
construção de caminhos teóricos metodológicos que propiciem a
elaboração de propostas pedagógicas capazes de alterar o conteúdo e a
forma dos processos de ensino e aprendizagem em prol da construção
de conhecimentos significativos pelos alunos.
Se tratando de ensino de Geografia, salienta-se que as questões
referentes à metodologia de ensino devem ser discutidas juntamente
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com questões próprias da Geografia, como seu objeto de estudo, sua
finalidade e os métodos de produção do conhecimento geográfico.
Desse modo, a Geografia Escolar deve considerar a tríade: metodologia
de ensino, concepção de Educação e concepção de Geografia.
O ensino de Geografia tem como objetivo principal endossar os
conceitos básicos desta ciência que, por ventura, tem a relação HomemMeio pelo qual é o objeto de estudo da Geografia.
Vesentini (1985), diz que o professor pode desenvolver um
ensino crítico de Geografia por meio da utilização de filmes, vídeos,
poesia, canções, literatura de cordel etc. Schaffer (1998) acrescenta que
deve-se buscar várias fontes, como o texto escrito, a charge, a música.
O estudo do meio ou trabalho de campo é indicado como uma prática
interessante no ensino da Geografia, visto que permite “que se possa
construir o conhecimento a partir da realidade observada, analisada e
contextualizada (no tempo e no espaço)” (SCHAFFER, 1998, p. 92).
A preocupação com relação ao ensino de Geografia é evidente
e ao longo do tempo, fez com que surgissem pesquisas que tratassem
desta temática analisando as transformações ocorridas na disciplina
escolar. Esta preocupação vem sendo apresentada nas últimas décadas,
propiciando um constante repensar das práticas pedagógicas utilizadas
por esta disciplina.
O movimento de renovação da Geografia para alguns autores foi
marcado pela disputa de hegemonia de dois núcleos principais, um
aglutinado a uma Geografia dita “tradicional”, que se mantinha tal
como havia se estruturado nas primeiras décadas do século XX e, outro,
que representava uma Geografia Nova, que buscava suplantar a
tradicional, que se proclamava “crítica” (CAVALCANTI, 2010).
Sob a ótica de Cavalcanti (1998), as práticas pedagógicas
referentes ao ensino de Geografia a partir de suas categorias centrais:
sociedade, território, lugar e paisagem; mostra o comprometimento com
vista à formação crítica dos estudantes que, antes de tudo, são sujeitos
numa sociedade de classe, profundamente desigual e que, portanto,
produz espaços materialmente desiguais.
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A Geografia, transformada numa disciplina viva, plena de
desafios para educadores e educandos, passa a se constituir numa área
vital de conhecimento e de formação do cidadão, tal qual o objetivo
maior da educação escolar. A esse respeito Cavalcanti (1998, p. 88),
assevera que “[...] o ensino de geografia visa à aprendizagem ativa dos
alunos, atribuindo-se grande importância a saberes, experiências,
significados que os alunos já trazem para a sala incluindo, obviamente,
os conceitos cotidianos”.
Ao tratar da aprendizagem, geralmente esperam-se discussões
acerca de mudanças ou permanências nos conteúdos escolares, mas o
enfoque que será dado a este trabalho estará também sobre os
procedimentos, ou seja, as metodologias avaliativas utilizadas as
escolas em tempo integral da rede estadual da cidade do Recife que
precisam buscar um diálogo entre os conteúdos geográficos e a
metodologia utilizada para trabalhar tais conteúdos.
Segundo Mizukami (1986) é possível classificar as abordagens
em 5 categorias; Tradicional, Comportamentalista, Humanista,
Cognitivista e Crítico-Social. Cada abordagem está relacionada a uma
visão de mundo, conhecimento, homem. De acordo com essas visões, é
possível observar nas salas de aulas as abordagens na prática, cada uma
com características.
Diante dessas novas perspectivas de ensino, surge a inquietação:
as práticas pedagógicas desenvolvidas na aula de Geografia, estão
favorecendo a construção de conhecimentos geográficos significativos
pelos alunos? A hipótese de pesquisa é que as práticas pedagógicas
inovadoras não são uma realidade devido a perspectiva de ensino
tradicional muito comum ainda nas salas de aulas.
Tendo como objetivo geral, analisar se as concepções sobre o
ensino da geografia e as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de
aula favorecem à construção de conhecimentos geográficos
significativos para os alunos. E como objetivo específico, analisar as
práticas pedagógicas vivenciadas pelos professores e suas relações com
as novas perspectivas de ensino da Geografia e identificar os recursos
didáticos utilizados pelos professores em sua prática pedagógica.
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Dentre os aportes teóricos, trazemos para este Plano de
Atividades as Abordagens do Processo (MIZUKAMI, 1986), o ensino
de Geografia por (CASTELLAR, 2011), (CAVALCANTI, 1998). Os
passos metodológicos adotados serão organizados como um Ciclo da
Experiência Kellyana (CEK), que visam orientar a aplicação de uma
série de instrumentos de coleta e construção dos dados da pesquisa, que
serão mais bem detalhados adiante.
Por fim, espera-se que esse artigo possa contribuir de maneia
significativa para a reflexão no âmbito das novas perspectivas do
ensino, na expectativa de que os professores possam repensar suas
práticas e construir novos caminhos para o ensino da Geografia.
METODOLOGIA
Este estudo enquadra-se como um estudo de abordagem
qualitativa.
Iniciamos a pesquisa através de uma revisão de literatura. Ela é
uma parte vital do processo de investigação onde envolve localizar,
analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia, (utilizamos para
isso revistas científicas, livros, anais de congresso, resumos, etc.)
relacionada com nossa área de estudo, como informam Cardoso et al
(2010, p. 07). “cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos
dos investigadores que o procederam e, só então, compreendido o
testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para sua própria
aventura”.
Em um segundo momento foi realizada uma análise descritiva –
exploratória na qual, de acordo com Minayo (1994), enfatiza se o
levantamento de informações que permitam apreender o universo de
significados, motivos, crenças, valores e atitudes relacionadas ao
fenômeno estudado, considerando- se, para tanto, o contexto sócio
histórico dos participantes do estudo.
Os sujeitos da pesquisa são os estudantes do curso de
Licenciatura em Geografia que cursaram o estágio curricular
obrigatório II e IV nas escolas parceiras do Instituto federal de
- 61 -

Pernambuco – campus Recife, ao quais observaram as aulas dos
professores supervisores do estágio no período de agosto a dezembro
de 2019.
Como instrumentos de coleta de dados, foi utilizado entrevistas
semiestruturadas com os docentes das escolas parceiras do estágio
curricular obrigatório.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir da metodologia proposta, com a entrevista
semiestruturada foi possível analisar pontos principais em questão
observadas pelos alunos da disciplina de estágio curricular obrigatório
II e estágio IV, respectivamente, correspondendo às etapas do encontro
e observações (Ciclo da Experiência Kelyana, 1963).
Os Estágios Supervisionados I, II, III e IV são componentes
obrigatórios e cursados do quinto ao oitavo período, totalizando uma
carga horária de 405 horas, configurando-se na culminância do
processo de integralização do curso, sob o ponto de vista da Prática
Profissional. O Estágio Curricular Supervisionado é entendido como o
tempo de aprendizagem no qual o discente do Curso de Licenciatura em
Geografia exerce in loco atividades específicas da sua área profissional
sob a responsabilidade e orientação de um professor do curso (PPCIFPE, 2019, p.78).
O componente curricular Estágio Supervisionado busca fazer
um levantamento e uma análise do campo de estágio, com a elaboração
de um plano de ação a ser executado no espaço formal da Educação
Básica. O estágio supervisionado se constitui num “espaço de
aprendizagens e de saberes, envolvendo atividades como observação,
participação e regência, redimensionadas numa perspectiva reflexiva e
investigativa” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 87).
Diante das observações e da parceria do IFPE com as escolas
campo de estágio, houve continuidade a pesquisa e juntamente com os
professores que tiveram disponibilidade de responder as perguntas,
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como também o chão da sala de aula para as observações dos
estagiários.
As observações aconteceram no período de agosto à dezembro
de 2019 e as entrevistas via email eletrônico com os professores das
escolas campo de estágio ocorreram no período de abril a junho de
2020.
Perguntados sobre quais práticas pedagógicas utilizadas no
ensino da Geografia, muitos professores responderam que utilizam
além do método tradicional de ensino, o método construtivista, para tais
práticas. Uma vez que este método construtivista gera diálogos e
constroem pontos pra problematizar assuntos atuais relacionados à
geografia. Os alunos por sua vez participam e se mantêm atentos
durante a aula enquanto constroem conhecimento.
Carr (1996, p.101) corrobora afirmando:
As práticas pedagógicas são aquelas que se organizam para
concretizar determinadas expectativas educacionais. São práticas
carregadas de intencionalidade uma vez que o próprio sentido de práxis
se configura por meio do estabelecimento de uma intencionalidade, que
dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção planejada e
científica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade
social. Tais práticas, por mais planejadas que sejam, são imprevisíveis,
pois nelas "nem a teoria, nem a prática tem anterioridade, cada uma
modifica e revisa continuamente a outra" (Tradução nossa).
Essa prática pedagógica aplicada em sala de aula é sustentada
pelo conceito da flexibilidade, promovendo uma mudança nas relações
entre professor e aluno. Ela conecta estudantes e educadores no esforço
colaborativo de recriar os paradigmas da educação.
Conforme destaca Frigotto (2003), é importante salientar que os
alunos ao trabalharem a sua realidade, estão conhecendo de modo mais
sistemático o lugar onde vivem, construindo conceitos para
aprendizagens futuras e para sua própria formação como cidadão.
Também perguntados sobre a existência de alguma prática
pedagógica inovadora no ensino de Geografia, os professores
responderam que não, pois a escola não disponibilizava de espaços e
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materiais necessários para tais práticas para o ensino da ciência
geográfica, voltada método tradicional e construtivista.
Perguntados quais os recursos didáticos utilizados pelos
professores de Geografia em sala de aula: Globo terrestre, Livro
didático, leitura de mapas, fichas de exercícios, trabalhos de pesquisa,
maquetes, e filmes foram citados pelos professores entrevistados.
Conceituaremos recursos didáticos como o conjunto de
materiais que, ao serem utilizados para fins pedagógicos, buscam uma
melhor mediação de conhecimento de conteúdos com os alunos,
podendo ser todo tipo de objeto material (quadro branco, livro didático,
maquete, globo terrestre, entre outros) ou imaterial (tonalidade da voz
e expressões corporais); os recursos didáticos modernos são formados
por componentes eletrônicos e computacionais (FISCARELLI, 2008).
Os professores entrevistados foram pontuais em responderem
sobre tais recursos didáticos, no qual muitos utilizam destes recursos
em culminâncias e datas específicas, como por exemplo dia da Terra,
Dia do Meio Ambiente etc.
Além desses recursos citados, algumas escolas utilizam do
projetor multimídia que o MEC distribuiu nas escolas, porém os poucos
existentes nas escolas em questão são utilizados em forma de rodízios
entre os demais professores, impossibilitando um bom uso deste recurso
nas aulas de formação contínua. Assim, para compreendermos as
principais tendências ideológicas, Fiscarelli (2008) sustenta que há
discurso e saberes perante a utilização de recursos didáticos que não
condizem com a realidade praticada em sala de aula.
Globo terrestre:
Segundo estudos de Schäffer et al (2005), o globo terrestre tem
sido um recurso didático renegado, esquecido e pouco compreendido
pelos professores, sendo muitas vezes um elemento meramente
decorativo, principalmente nas salas ambiente.
Este recurso tem suma importância nos temas que englobam
orientação, leitura de mapas, origem das situações de tempo, variação
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do horário na superfície terrestre, fluxo espaciais (comércio, transporte
e informações) e também em análise de questões geopolíticas, podendo
assim ser utilizadas em vários momentos em sala para assimilação do
conteúdo estudado.
As principais vantagens em apresentar este recurso em sala de
aula é que com ele há a aproximação da real forma do planeta Terra;
possibilita mostrar de forma total os elementos físico-geográficos;
mostram de forma total as divisões políticas dos países; traz a rede de
coordenadas geográficas sem distorções; possibilita a simulação dos
movimentos da Terra (dia-noite, estações do ano, fuso horário, e
eclipses); além de suscitar indagações e despertar curiosidade àqueles
que a manuseia (SCHÄFFER et al, 2005).
Uma das principais dificuldades em utilizar este recurso está na
impossibilidade de aproximação, visualização e manuseio deste pelo
aluno, pois este material, muitas vezes, não há em abundância na escola.
Mapas Escolares
Os mapas escolares são essenciais no processo de ensinoaprendizagem de Geografia, dentre eles se destacam os mapas murais,
os mapas dos atlas escolares, o próprio globo terrestre e todos os demais
materiais cartográficos (ALMEIDA, 2001). Por meio deles, os alunos
representam o espaço, interpretando e utilizando habilidades espaciais
para compreenderem a dinâmica social.
Segundo Almeida (2001, p. 13), o mapa é:
[...] uma representação da superfície da Terra, conservando com
estas relações matematicamente definidas de redução, localização e
de projeção no plano. Sobre um mapa-base, assim obtido, pode-se
representar uma série de informações, escolhidas por interesses ou
necessidades das mais diversas ordens.

Na escola, na maioria das vezes, os mapas são utilizados para
ilustrar ou mostrar onde fenômenos ocorrem ou não. Neste caso, os
mapas não fornecem os instrumentos necessários para o letramento
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cartográfico do aluno, que resulta da análise crítica dos dados
apresentados por ele.
Nos mapas mentais, estes elaborados por alguns professores
juntamente com seus estudantes em sala de aula, há o auxílio na leitura
dos mapas através do estudo do lugar de vivência. Nestes mapas é
possível o aluno criar sua própria legenda, através de símbolos préestabelecidos e decodificados por certo grupo, neste caso, por eles
próprios, compreendendo assim, conceitos básicos da ciencia
geográfica, como o lugar onde mora. Pode, neste intuito, o aluno
compreender as abstrações realizadas na confecção dos mapas, uma vez
que ele realiza as representações gráficas de um mapa mental ou mudo.
Maquetes
A respeito do uso da maquete em sala de aula, estudos de
Simielli (1990) e Almeida; Passini (2004), apontam que a maquete
possibilita ao aluno a construção de noções espaciais através da
visualização, em modelo reduzido, de representações bidimensional
(mapas) para um tridimensional (maquetes), simplificando noções
abstratas que os alunos ainda estão desenvolvendo cognitivamente, de
acordo com suas faixas etárias.
Segundo o professor X: “A maquete é um meio de interação e
afloramento de ideias em grupo. [...] Quando se fala em elaborar
maquetes, os alunos conseguem desenvolver e inovar nas ideias
transformando o que foi estudado e visto nos livros em algo palpável e
visível detalhadamente.”
A maquete auxilia na construção de relações espaciais projetivas
e euclidianas pelos alunos, abordando aspectos de lateralidade
(esquerda e direita), referência e orientação. O uso da maquete na sala
de aula, “[…] projeta o observador fora do contexto espacial no qual ele
se insere, permitindo-lhe estabelecer, inicialmente, relações espaciais
topológicas entre a sua posição e a dos elementos da maquete”.
(ALMEIDA, 2001, p.78).
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Recursos Tecnológicos
Para o professor menos familiarizado com esta tecnologia, os
slides oferecem uma dinâmica de apresentação, podendo ser utilizado
como recurso educativo. Ele estabelece uma sequência linear com
efeitos e animações que são incorporados por meio de sons, vídeos e
animações (RAMOS, 2005). Com esta tecnologia informacional, os
alunos podem entender melhor, por exemplo, as dinâmicas da Terra,
que necessita de maior interatividade e abstração, processo que pode ser
facilitado com tal recurso.
Do ponto de vista mais dinâmico da interação com os alunos e
suas práticas cotidianas, também podem ser explorados os blogs e o
manuseio de jogos online, que oferecem diferentes temáticas, possíveis
de serem abordadas em sala de aula com o planejamento urbano, as
formas de relevos, a dinâmica espacial, a Educação ambiental, entre
tantos outros.
Contudo, muitos professores não podem utilizar desses recursos
pela falta rede de internet nas escolas, como também de um laboratório
de informática que tenha capacidade de uso por todos os estudantes,
Deixando, infelizmente, este recurso de lado.
Cinema/filme
Sendo de uso unânime por todos os professores entrevistados, o
uso de filmes e documentários é essencial para o aprendizado e leitura
de imagens para a compreensão e interpretação dos estudantes. Os
professores pontuam que utilizam muito desse recurso didático pela
falta do datashow não ter em quantidade suficiente para todos os
professores.
Segundo Napolitano (2009), o cinema em sala de aula,
principalmente os filmes de ficção e o documentário, podem contribuir
para a aprendizagem efetiva dos conteúdos escolares, além de
desenvolver a criticidade sobre as produções cinematográficas.
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Como ressalta Barbosa (2006), o cinema, mais do que outros
recursos audiovisuais (como entrevistas, música, poesia, entre outros),
tem sua ludicidade relacionada ao poder da imagem estar em
movimento, possibilitando uma compreensão mais próxima da
realidade.
Sobre o planejamento das atividades, o autor enfatiza três
aspectos - a organização na exibição do filme, verificando se ele ainda
é acessível, se a sala de vídeo é adequada (iluminação, barulho externo,
vídeo e TV em perfeito estado de utilização); a adequação com o
currículo e/ou conteúdo, para que o aluno elabore textos, faça leituras
complementares e desperte criticidade e; adequação com a faixa etária
do aluno, podendo o professor editar o material, também neste último
aspecto deve-se atentar à etapa de aprendizagem escolar (BARBOSA,
2006).
Sobre documentários, Barbosa (2006) enfatiza que o professor
deve ter olhar crítico e questionável sobre o conteúdo destes, analisando
a fonte produtora, os financiadores e os produtores (diretor e escritor) a
fim de abordar o cunho ideológico, podendo utilizar outro
documentário que contraste com a mesma abordagem de outro
documentário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na educação, é necessário para uma boa atuação que
conheçamos os nossos alunos, isso nos exige constantemente que
repensemos nossa prática. Apenas de posse desse conhecimento é
possível fazer uma reflexão sobre a realidade em que eles estão
inseridos e planejar, atividades que os instiguem ao saber. O educador
é um mediador, quem aponta o caminho, mas sem dar as respostas
prontas, pois cabe ao aluno buscá-las e compreender o mundo que vive.
Ao investigar como os recursos didáticos são tematizados no
campo do ensino de Geografia verificamos que há uma ampla
possibilidade dos professores utilizarem recursos específicos nas aulas,
tais como o globo terrestre, os mapas temáticos, a bússola, as maquetes,
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os fantoches, os filmes e/ou documentários, as fotografias, as
amostras/coleções de rochas e solos, os jogos e softwares educativos,
entre tantas outras possibilidades que poderíamos citar.
Analisando as práticas utilizadas em sala de aula, observa-se a
importância desses instrumentos norteadores para o aprendizado do
aluno fugindo assim de uma educação pautada somente em leituras e o
protagonismo do professor, colocando também os estudantes a
construir e participar ativamente em sala de aula.
Sendo assim, a importância das práticas pedagógicas com os
recursos didáticos citados no ensino da Geografia em sala de aula é a
junção da teoria e prática dentro do ambiente escolar para assimilação
do conhecimento em estudo durante a construção do aluno, como
também um termômetro avaliativo do professor para melhor
desempenho e elaboração de novas práticas pedagógicas para suas
turmas.
Para aguçar novas discussões deve-se considerar
para
utilização de um ou outro recurso didático nas aulas de Geografia,
alguns fatores: 1) o contexto de formação inicial e continuada dos
professores; 2) a adequação dos recursos didáticos à realidade dos
alunos e da escola; 3) as limitações de tempo-espaço-poder existentes
no ambiente escolar; 4) o caráter ideológico das orientações curriculares
destinada aos professores; e 5) a conjuntura social atual em que estamos
vivendo nesses últimos anos, fazendo assim, recriar as novas estratégias
nas práticas pedagógicas para um ensino público de qualidade.
Por fim, esperamos que esse artigo possa contribuir de maneira
significativa para a reflexão no âmbito das novas perspectivas do
ensino, na expectativa de que os professores possam repensar suas
práticas e construir novos caminhos para o ensino da Geografia.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a literatura sobre a forma de ensinar Geografia
nas escolas brasileiras constata-se que essa disciplina é marcada por um
ensino-aprendizagem descritivo/mnemônico em que, na maioria das
vezes, a realidade do aluno não é considerada (KAERCHER, 1999).
Consideramos que tal fato se deve a diversos fatores, entre os quais se
destacam: a persistência da geografia clássica como modelo
paradigmático e o pouco efeito que os processos de formação inicial e
continuada tem provocado no rompimento dessa forma de fazer
pedagógico dos professores.
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A construção da tradição de uma forma de ensinar voltada para
a memorização em sala de aula é tão forte que consegue resistir até
mesmo aos dias atuais, onde as transformações que afetam o ambiente
escolar ocorrem de forma intensa e veloz por conta da dinâmica
globalizada instaurada no final do século XX. Junto aos fatores
mencionados, a dinâmica do mundo globalizado causa mudanças no
processo de ensino-aprendizagem uma vez que o acesso a informação
e a presença da tecnologia no cotidiano afetam radicalmente a relação
dos atuais estudantes com os conhecimentos a serem aprendidos, agora,
mais complexos, devido as transformações rápidas e constantes do diaa-dia.
Esta mudança na relação professor-conhecimento-aluno torna a
tarefa de ensinar delegada ao professor um desafio e seu enfrentamento
requer não só um conhecimento teórico-metodológico da disciplina a
ser lecionada, mas também um planejamento que leve em conta a forma
como o aluno compreende o mundo.
Neste sentido, consideramos que a Teoria da Aprendizagem
Significativa, elaborada por David Ausubel na década de 1960, pode
nos fornecer um importante suporte teórico para a construção de um
planejamento e de ferramentas que possam ter como resultado uma
assimilação de conhecimentos complexos de modo mais duradouro.
Assim, o presente artigo tem como objetivo relatar a análise de
metodologias de ensino apresentadas e utilizadas na realização de
oficinas didático-pedagógicas do curso de extensão “Aprendizagem
Significativa com o uso de Recursos Didáticos Não Convencionais no
ensino de Geografia”. Nesse contexto, buscamos compreender a
atuação do professor voltada para a promoção da aprendizagem
significativa de Geografia. A realização desta análise exige a execução
dos objetivos específicos a seguir: descrever o planejamento e a
realização das oficinas realizadas dentro do curso de extensão;
apresentar as possibilidades de produção e uso do mapa conceitual para
o ensino de Geografia a partir do software Cmap Tools como recurso
didático e fornecer bases para possíveis replicações da atividade
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realizada para a criação de outras metodologias voltadas para uma
aprendizagem significativa de conceitos geográficos.
Portanto, será discutido neste artigo os principais conceitos
relacionados a Teoria da aprendizagem significativa que tornaram
possível a elaboração da prática dentro do curso de extensão, bem como
o processo de planejamento e execução das oficinas. Nesse contexto,
analisaremos o que foi produzido pelos participantes da oficina, ou seja,
planejamentos para aula de Geografia e a produção de mapas
conceituais na perspectiva da aprendizagem significativa. Esses
procedimentos nos permitiram, assim, algumas conclusões que
relataremos ao final do texto.
REFERENCIAL TEÓRICO
Do ponto de vista dos estudos relacionados ao processo de
aprendizagem, diversas teorias oferecem interpretações de como o
conhecimento se relaciona com o indivíduo. A Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) criada por David Paul Ausubel e que aos poucos
foi recebendo contribuições de outros autores como Novak e Hanesian
é uma teoria com ênfase no ensino escolar, especificamente, no
contexto da sala de aula.
A TAS é uma teoria baseada na corrente filosófica cognitivista,
na perspectiva do ensino construtivista, onde a aprendizagem resulta do
armazenamento de uma série de padrões de organização e integração de
informações que um sujeito pode possuir formando sua estrutura
cognitiva. Neste contexto, a teoria da aprendizagem significativa
procura explicar de forma sistemática como ocorre o armazenamento e
organização de informações que compõem a estrutura cognitiva.
No âmbito escolar, o armazenamento de informações se dá
principalmente através do processo de ensino-aprendizagem, onde o
professor contribui para a composição da estrutura cognitiva dos
alunos. Com isso, “[...] a aprendizagem significativa se produz quando
o aluno e o professor negociam e compartilham com êxito uma unidade
de significado” (MARTÍN; SOLÉ, 2004, p. 66).
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Neste processo, o professor atua como mediador do
conhecimento, e é importante ressaltar que nesta atuação alguns
princípios devem ser levados em consideração para a ocorrência de uma
aprendizagem significativa. O princípio fundamental a ser levado em
conta é o conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento que o indivíduo
já tem a respeito de algo. De acordo com a relevância, novos conceitos
e informações podem ser inseridos na estrutura cognitiva através da
comunicação com conhecimentos já adquiridos.
Com isso, é importante que o professor planeje a sua prática
docente de modo que possibilite ao aluno a construção do seu
conhecimento de forma organizada a partir das ideias existentes em sua
estrutura cognitiva,
Para Ausubel, a exposição verbal correta e bem-organizada é a
forma mais eficiente de ensinar e promover a aprendizagem de
conteúdos amplos e complexos; daí que o planejamento e a prática
do ensino devam preocupar-se com a apresentação para que os
alunos possam construir significados precisos e estáveis, que
possam ser retidos como corpos organizados de conhecimento
(MARTÍN; SOLÉ, 2004, p. 66).

Na visão ausubeliana, a aprendizagem significativa se
caracteriza pela construção do conhecimento novo a partir daquilo que
o aluno já tem na sua estrutura cognitiva. Desse modo, Ausubel, Novak
e Hanesian (1980, p. 35) apontam que este conhecimento prévio
existente na estrutura cognitiva do aluno pode partir de uma “imagem,
um símbolo, um conceito ou uma proposição”.
A Geografia, por ser uma disciplina que trata dos fenômenos
que ocorrem no espaço geográfico, em seus estudos se apoia em
conceitos específicos de modo que englobe diferentes escalas de
compreensão do mundo. Assim, Callai (2017) enfatiza a importância
das escalas de análise, seja, local, regional, nacional e global para o
estudo da geografia escolar, bem como infere a percepção de estudar o
“lugar” na perspectiva da compreensão do mundo. Por este viés,
percebe-se uma relação do fator principal da TAS que é a necessidade
de abordar aquilo que o aluno já sabe. Pois, mesmo diante dos fluxos
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de informações entre os lugares nas escalas maiores do espaço
geográfico, acredita-se que o “lugar” tido como espaço de vivência mais
sistemático é um fator preponderante que faz com que o aluno tenha
conhecimentos prévios de um dado conteúdo ou tema de estudo que
deve ser levado em conta para com a construção do conhecimento
científico, visando assim, uma aprendizagem significativa.
Desse modo, faz-se necessário que o professor em sala de aula
se utilize de estratégias facilitadoras que provoquem o contato do
conhecimento prévio do aluno com o novo conteúdo e/ou tema bem
como recursos que facilitem a interação com a estrutura cognitiva. Entre
estas estratégias e recurso destacamos o mapa conceitual, por ser
facilmente adaptável a diversas finalidades em sala de aula e auxiliar no
processo de aquisição do conhecimento de forma significativa.
[...] o mapa conceitual constitui-se em uma estratégia, entre várias
outras existentes, que auxilia no ensino de novos conceitos, que
reforça a aprendizagem do que já foi ministrado e como uma forma
de avaliação, se os objetivos referentes à construção de um
conhecimento significativo foram ou não alcançados (MORAES,
2017, p. 102).

Observando essas ideias, consideramos que o mapa conceitual
se torna instrumento facilitador adequado para a aprendizagem da
Geografia, pois nesta disciplina se utiliza de uma ampla gama de
conceitos para a compreensão de seu objeto de estudo.
METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho consiste na análise das práticas de
oficinas realizadas dentro do curso de extensão “Aprendizagem
Significativa com o uso de Recursos Didáticos Não Convencionais no
ensino de Geografia”. Este curso teve a duração de 11 encontros de 4
horas, realizados entre as datas 14/09/2019 a 14/12/2019. Nesse
período, discentes e docentes da pós-graduação em Geografia da UFPI
ministraram conteúdos de suas áreas de atuação para docentes da
graduação e comunidade em geral.
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Dentre as oficinas ministradas, o presente trabalho analisa as
que foram realizadas nos encontros dos dias 14/09, 21/09 e 28/09/2019,
nos quais participamos como ministrantes. Nestas datas, foram
realizadas respectivamente: uma apresentação da teoria da
aprendizagem significativa e da definição de recursos didáticos não
convencionais para os participantes do curso, seguida de uma discussão
a respeito do planejamento para uma aula significativa e por fim, uma
prática de criação de mapas conceituais, utilizando o software Cmap
Tools4.
No que tange a aprendizagem significativa, Moreira (2011)
baseado nas ideias de Ausubel aponta ela acontece a partir da interação
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos de maneira nãoliteral e não arbitrária. Desse modo, o processo de consolidação da
aprendizagem vai se intensificando na estrutura cognifiva, pois os
novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e
consequentemente, os conhecimentos prévios adquirem novos
significados.
Neste processo de aprendizagem, ressalta-se que o planejamento
é fundamental, tendo em vista a seleção de estratégias, bem como de
recursos didáticos que viabilize a construção do conhecimento.
Portanto, detaca-se neste texto, os recursos didáticos não convencionais
que são materiais utilizados ou utilizáveis por professores, mas que não
foram elaborados, especificamente, para esse fim, ou seja, para uso
específico da sala de aula. A exemplo, temos os jornais, a internet, o
cinema, a poesia, a música, a literatura de cordel, a fotografia, histórias
em quadrinhos, dentre outros (SILVA, 2011).

4

Baseado nas ideias de Novak e Cañas (2010), o CmapTools é um software disponível
para download em http://cmap.ihmc.us/, desenvolvido no Instituto para a Cognição
Humana e Mecânica (Institute for Human and Machine Cognition - IHMC). Os
autores apontam que através dele as qualidades dos mapas conceituais são aliadas as
tecnologias e que os usuários dispõem de ferramentas viavéis a construção dos mapas,
possibilitando o uso destes para diversas atividades educacionais.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nos primeiros contatos com a turma foram ministrados
conteúdos que compõem a teoria da aprendizagem significativa, bem
como, as formas de apreensão e uso de recursos didáticos não
convencionais nas metodologias de ensino da Geografia. No dia 14/09,
houve a apresentação usando slides com a finalidade de garantir um
primeiro contato dos participantes com a teoria. Na discussão, foram
abordados pontos como a disposição da teoria da aprendizagem
significativa entre as teorias da educação, as formas de conhecimento
(conceitual, proposicional, etc), a estrutura cognitiva, o conhecimento
prévio, os tipos e formas de aprendizagem, formas de assimilação e a
teoria da aprendizagem significativa no ambiente escolar.
No dia 21/09, foram realizadas uma discussão e uma dinâmica
a respeito do planejamento para uma aula significativa. Nesta discussão,
foi abordada a importância do planejamento para a articulação do
processo de ensino-aprendizagem com a utilização de recursos
didáticos, com isso, a elaboração de um planejamento considerando
princípios abordados a respeito da TAS, sendo que a elaboração foi
realizada pelos participantes a partir de um quadro já elaborado pelos
ministrantes.
O quadro elaborado pelos ministrantes, teve o intuito de
possibilitar aos participantes, ao realizarem o planejamento, relacionar
a atuação docente em Geografia na perspectiva da TAS tendo por base
o conhecimento adquirido na apresentação da teoria. Desse modo, o
plano de atividade teve como principais elementos: a definição do
conteúdo, a definição do conhecimento prévio necessário para a
assimilação do conteúdo e os procedimentos didáticos levando em
conta Objetivos, Recursos didáticos utilizados, procedimentos
metodológicos, avaliação e referências, conforme quadros 1 e 2.
Para realização dessa atividade os participantes foram divididos
em cinco grupos e elaboraram um plano de ensino visando uma aula
significativa de Geografia. Na elaboração foram utilizados livros
didáticos de Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II para
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auxílio na escolha dos objetivos, conteúdos (conceitos a serem
abordados) e da metodologia de trabalho. Formaram-se 05 (cinco)
grupos, sendo cada grupo composto por 07 (sete) membros. Após a
elaboração dos planos de ensino houve uma socialização das ideias,
produzidas em cada grupo, com os outros participantes.
Os Quadros 1 e 2 ilustram os planos construídos. Verificamos
nesses planos formas diferentes de se pensar uma aula voltada a
aprendizagem significativa. Embora todos tenham levado em conta a
teoria, principalmente no que se refere a obtenção do conhecimento
prévio como um fator importante para o processo de ensinoaprendizagem do aluno, houve diferenças nas técnicas utilizadas. No
primeiro, pode ser notado um viés mais voltado a técnicas tradicionais
de ensino, enquanto o segundo se baseia em atividades interativas como
tempestade de palavras e leitura compartilhada, mesmo que consideram
a aula expositiva como parte do processo.
Quadro 1 – Plano de ensino I
PLANO DE
ENSINO
CONTEÚDO

Organização do conteúdo escolar para uma aula
significativa de Geografia
CONHECIMENTO PRÉVIO
Uso do ponto de referência para se localizar; Sistema
de GPS nos aplicativos de carro.

Cartografia
PROCEDIMENTO DIDÁTICO
1 Objetivo (s): Conhecer a importância dos mapas para a humanidade;
Compreender as relações de escala; Compreender as representações
cartográficas; Identificar as distinções entre os tipos de projeções cartográficas;
Identificar os constituintes de um mapa.
2 Recursos didáticos: Quadro; Pincel; mapa; cartas; globo terrestre;
Computador ou celular; Bússola; Fotos.
3 Procedimento Metodológico: Dinâmica inicial (tempestade de palavras),
leitura compartilhada, aula expositiva, atividade de fixação.
4 Avaliação: Diagnóstica (dinâmica inicial); Formativa (elaboração de desenhos,
desenhos técnicos e confecção de mapas) e, Somativa (avaliação final).
5 Referência (s): SILVA, Ângela Corrêa da; OLIC, Nelson Bocici; LOZAN, Ruy.
Geografia: contextos e redes. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2016.
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Quadro 2 – Plano de ensino II
PLANO DE ENSINO

Organização do conteúdo escolar
para uma aula significativa de
Geografia
CONHECIMENTO
PRÉVIO

CONTEÚDO
Espaço geográfico (conceitos-chaves)

Vivências dos lugares que
passaram por experiências.

PROCEDIMENTO DIDÁTICO
1 Objetivo (s): Definir os conceitos chaves de geografia; Interpretar as paisagens;
Compreender as relações de lugares; Entender as dinâmicas do espaço
geográfico.
2 Recursos didáticos: Quadro; Pincel; Livro didático; Filme; Data show.
3 Procedimento Metodológico: Leitura; Aula expositiva; Aula dialogada sobre
suas vivências.
4 Avaliação: Diagnóstica, formativa (elaboração de desenhos) e elaboração de
textos.
5 Referência (s): SILVA, Ângela Corrêa da; OLIC, Nelson Bocici; LOZAN, Ruy.
Geografia: contextos e redes. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2016.
Fonte: Alunos do curso de extensão. Quadro elaborado pelos autores.

Desse modo, observa-se que os procedimentos metodológicos
ainda são mais relacionados a personalidade docente de cada um, ou
seja, o modo como o professor opera em sala de aula. Embora
transpareça, nos planos de ensino, existir uma compreensão da
importância do conhecimento prévio para a aprendizagem, porém não
houve nos procedimentos metodológicos um detalhamento da forma de
realização da avaliação diagnóstica para a verificação da existência do
conhecimento prévio. A diferença fundamental entre os dois planos
assentasse mais nas características do conteúdo em si, no primeiro o
conteúdo é do tipo conceitual enquanto no segundo é mais
procedimental5.
5

Coll et al (2000), apontam a diferenciação dos tipos de conteúdos a apartir da
perspectiva de inserção na proposta curricular da reforma no processo de ensinoaprendizagem. Assim, apontam as tipologias dos tipos de conteúdos - conceituais
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No dia 28/09, terceiro encontro, foi realizado com os cursistas
uma discussão sobre o uso do mapa conceitual como recurso didático
para a aprendizagem significativa de Geografia. Como estímulo para
produção do mapa conceitual, apresentamos para a turma o software
Cmap Tools. Através do uso deste software, a produção de mapas
conceituais pode se tornar uma tarefa mais atrativa, pois comporta uma
serie de ferramentas relacionadas a formatos, tipos de letras e cores que
tornam a leitura do mapa conceitual por terceiros mais acessível
podendo ampliar a sua utilização em diversas tarefas do processo de
ensino-aprendizagem.
A produção dos mapas conceituais ocorreu de forma individual
pelos participantes devido a capacidade do recurso de refletir a forma
como o sujeito compreende um conhecimento e quais as associações
que ele faz com outros conhecimentos, por isso todos os mapas
conceituais foram feitos sobre o mesmo conceito (paisagem) de modo
que a comparação entre os mapas revelasse a visão diferente de cada
um sobre o conceito.
Para esta prática foi utilizado os seguintes passos: uma
explanação sobre mapa conceitual e suas possibilidades para
aprendizagem, orientações básicas sobre o software, breve discussão a
respeito do conceito de paisagem, produção dos mapas
individualmente, e socialização dos mesmos associando a compreensão
do conceito, a forma e a palavras presentes nos mapas produzidos.
Nos mapas socializados, pode ser observado a presença de uma
hierarquia vertical onde o conceito proposto na discussão é considerado
o mais abrangente ligado as características distintas fornecendo
informações para análises de áreas naturais e urbanizadas.
Representando a relação homem-natureza presente no espaço
geográfico, o objeto de estudo da Geografia.
(fatos e conceitos) voltados mais aos conhecimentos disciplinares com ênfase a
apreensão e assimilação; e os procedimentais e atitudinais valores e normas, no
contexto de que os alunos adiquiram habilidades para resolver problemas usando
estratégias, bem como desenvolver posicionamento de respeito às diversidades e
solidariedade para com o próximo, respectivamente.
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Destacamos, a seguir, dois exemplos de mapas conceituais
produzidos pelos participantes para o conceito de paisagem (Figuras 1
e 2):
Figura 1
Mapa conceitual I, elaborado com auxilio do software Cmap Tools
durante curso de extensão, 2019.

Fonte: Discente do Curso de Extensão6

Figura 2
Mapa conceitual II, elaborado com auxilio do software Cmap
Tools durante curso de extensão, 2019.

Fonte: Discente do curso de extensão.
6

Trata-se de material elaborado pelos cursistas para a análise durante a oficina de
extensão.
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Observando os mapas conceituais anteriores, nota-se que o
Mapa conceitual I com sua forma de pirâmide, define paisagem a partir
de critérios de composição (elementos naturais e culturais) e de
transformação (influência do tempo e do homem) apresentando uma
concepção plural dos fenômenos espaciais. Já o Mapa conceitual II,
com sua destituição dupla de palavras, define a paisagem de forma
dualizada se baseando exclusivamente em elementos naturais e
culturais que compõem o espaço geográfico.
Por não existir uma forma definitivamente correta de mapas
conceituais já que estes são “diagramas de significados, de relações
significativas, de hierarquias conceituais” (MOREIRA, 2010, p. 11)
que se organizam de forma distinta de acordo com o conhecimento
prévio do indivíduo, os dois mapas mostrados apresentam concepção
diferentes das relações geográficas que definem a paisagem tornando
perceptível a diferença de abrangência do conceito para os dois
participantes da atividade.
Através da realização da atividade e da atuação dos participantes
ao decorrer da mesma, foi perceptível que apesar da existência de algum
conhecimento a respeito dos temas tratados: o uso dos mapas
conceituais e a Teoria da Aprendizagem Significativa e sua forma como
se relaciona com atividades escolares gerou surpresa por tratar-se de um
detalhamento da como a estrutura cognitiva funciona.
As características especificas a respeito da construção dos
mapas conceituais, sua utilidade no âmbito escolar e sua relação com a
aprendizagem significativa tiveram uma recepção positiva apesar do
fato de que os conhecimentos apresentados na atividade não
concretizavam exatamente as suas percepções a respeito da assimilação
de conhecimentos anteriores levando a pensar no planejamento de
atividades a partir de uma perspectiva relacionada a cognição do
aprendiz.
Assim, tendo por base a conduçao da realização da atividade,
bem como o relato dos alunos no final da oficina, notou-se que os
participantes mesmo surpresos, avaliaram a TAS como um conjunto de
conhecimentos que oferece uma interpretação sólida do funcionamento
- 84 -

da estrutura cognitiva oferecendo bases para análises e construções de
atividades efetivas para uso escolar, especialmente para a geografia, que
como disciplina escolar, se apoia numa gama de conceitos que auxiliam
na interpretação da dinâmica espacial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas realizadas no curso de extensão revelaram que o
planejamento é um critério fundamental para a promoção de uma
aprendizagem significativa, e por isso, tanto o processo de
planejamento das oficinas quanto as discussões das atividades
realizadas proporcionaram aos participantes uma vinculação da teoria
da aprendizagem significativa com o contexto da sala de aula
possibilitando que eles apliquem fundamentos da teoria em suas
experiências profissionais.
O Cmap Tools como recurso didático para a aprendizagem
significativa se mostrou eficiente, assim como a elaboração de mapas
conceituais de outros modos, não apenas pelo produto gerado, mas por
conta do processo de reflexão que ocorre na produção deste para a
Geografia, uma ciência abrangente que se apropria de diversos
conceitos. Assim, os mapas conceituais colaboram na sistematização do
conhecimento adquirido relacionando conhecimentos prévios e
conhecimentos recentes na estrutura cognitiva.
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INTRODUÇÃO
A realidade vivenciada atualmente nas salas de aula exige
mudanças. A desmotivação de estudantes do ensino básico e a
incompreensão dos docentes são indícios que revelam que a educação
tradicional meramente conteudista já não se encaixa nas demandas do
ensino no século XXI.
No projeto político pedagógico de grande parte das escolas,
espera-se que os discentes desenvolvam um carater crítico, que sejam
reflexivos, criativos e autônomos. Que se apropriem do conhecimento
e o utlize em situações diversas do seu cotidiano. Na educação essas são
as novas competências exigidas que buscam promover um
desenvolvimento pleno do educando e garantia futura de uma posição
privilegiada no competitivo mercado de trabalho.
A inquietação dos educadores consiste justamente em
compreender de que forma podemos desenvolver tais competências em
nossos alunos, considerando os conteúdos que formam o currículo de
uma disciplina. O ensino tradicional meramente expositivo, conceitual
e centrado na figura do professor não se adequa mais ao que é exigido
do estudante, bem como não se demonstra atrativo numa época onde as
informações estão tão acessíveis e o conhecimento pode ser adiquirido
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sem sair de casa. Da mesma forma, a mera assimilação de conteúdos
não é mais importante em comparação a como esse conhecimento pode
ser um instrumento para a compreensão e transformação da realidade
por eles vivenciada, em outras palavras, o que cada discente levará da
escola para sua trajetória de vida (REGO, 2007).
Compreendemos que as competências que almejamos ser
desenvolvidas pelos alunos não são mais importantes em relação aos
conteúdos ministrados em sala, ao contrário, eles são conhecimentos
importantes por si mesmo. Contudo, assim como os conhecimentos em
si não servem de nada se não desenvolvem competências que lhes
permitem intervir de forma eficaz, mediante uma situação real
(ZABALA e ARNAU, 2010).
Nesse sentido, acredita-se que a experiência da sala de aula no
ensino de Geografia deve promover o desenvolvimento de tais
competências no trabalho de conteúdos geográficos, contribuindo para
uma aprendizagem mais efetiva. Para tanto, é preciso colocar em prática
metodologias que comtemplem o exposto acima. No que concerne ao
ensino de Geografia, CAVALCANTI (2017, p. 67) afirma:
Por meio da visão socioconstrutivista, considera-se o ensino a
construçao de conhecimento pelo aluno. A afirmação anterior é a
premissa inicial que tem permitido formular uma série de
desdobramentos orientadores para o ensino de Geografia: o aluno é
o sujeito ativo de seu processo de formação e de desenvolvimento
intelectual, afetivo e social; o professor tem o papel de mediador do
processo de formaçao do aluno; a mediação própria do trabalho do
professor
é
a
de
favorecer/propiciar
a
interação
(encontro/confronto) entre o sujeito (aluno) e o seu objeto de
conhecimento (conteúdo escolar).

Diante do que já foi exposto, passaremos a dar enfoque nas
metodologias ativas, demonstrando como são funtamentais no processo
de ensino-aprendizagem na medida em que propõem novas estratégias
que contemplam as necessidades atuais com foco nas competências e
habilidades e não apenas nos conteúdos.
As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na
participação efetiva dos estudantes na construção do processo de
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aprendizagem de forma flexivel, integrada e híbrida (MORAN, 2018).
Ainda de acordo com o mesmo autor, são várias as metodologias ativas
que podem ser aplicadas em sala de aula, uma delas, em especial, é a
aprendizagem por projetos. Sobre essa metodologia, ele afirma:
É uma metodologia de aprendizagem, em que os alunos se
envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou
desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida fora da
sala de aula. No processo, eles lidam com questões
interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos ou em equipe.
Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de
pensamento crítico e criativo, bem como a percepção de que existem
várias maneiras de se relaizar uma tarefa, competências tidas como
necessárias para o século XXI (MORAN, 2018, p. 16).

Esse tipo de trabalho possui vantagens e sua realização torna-se
imprescindível para o desenvolvimento de competências e habilidades
e para uma aprendizagem significativa de conteúdos. No ensino de
Geografia, especialmente, acreditamos que certos conteúdos ao serem
trabalhados de forma procedimental em sala de aula são a oportunidade
ímpar para garantir desenvolvimento dessas habilidades e
competências.
Assim, esse trabalho é fruto de uma inquietação compartilhada
por muitos professores que, em sua prática cotidiana, questionam-se a
respeito de seu papel de educadores e sua contribuição na vida escolar
e mesmo fora desse âmbito de seus alunos e dessa forma entendemos
também que o trabalho com projetos está relacionado à nossa
concepção sobre o papel social da escola. Nossa indagação na realidade
é de como faremos para conquistarmos a nossa maior vitória, que é a
interna, aquela de ter a satisfação de ser professor (REGO, 2007).
O desenvolvimento de projetos didáticos no ensino de
Geografia se coloca como uma metodologia importante na
aprendizagem de competências como o trabalho em equipe, a tomada
de decisões, a visão transdisciplinar do conhecimento, além de
proporcionar aprendizagem significativa de categorias geográficas e
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reflexão baseada na sua realidade local como veremos no projeto
desenvolvido.
Quando no âmbito escolar, ouvimos falar na palavra “projeto”,
é comum a ideia- tanto para alunos quanto para professores e
coordenadores- de que estamos diante de algo trabalhoso e complexo
demais para ser realizado, em função de fatores como as dificuldades
impostas por uma lotação exagerada da classe, falta de disciplina, falta
de compromisso dos alunos, falta de recursos materiais básicos e, no
caso específico do ensino de geografia no nível fundamental, a carga
horária limitada de aulas face a um extenso plano anual de conteúdo a
ser cumprido.
Observando a etimologia de “projeto” vemos que a origem está
no latim “projectu”, “lançado para fora”, um plano, intenção, algo que
pode se tornar real. No âmbito da educação o projeto é uma ação a ser
realizada, a qual envolve o interesse dos alunos, professores e da
coordenação pedagógica da escola. Estamos de acordo com Nogueira
(2009, p. 30), pois afirma que “[...] podemos imaginar o projeto
antecedido de sonhos, vontades, desejos, ilusões, necessidades, etc.,
fatores que servirão como impulsionadores para o ato de projetar”.
Assim, é pertinente a indagação: como é possível que a
realização de um desejo, sonho ou a mitigação de uma necessidade pode
se tornar uma tarefa tão desagradável? A ideia de projeto é deturpada
ou mal trabalhada pelos profissionais da área da educação que, dessa
forma, engendram no meio escolar uma imagem desagradável do
trabalho com projetos, em outras palavras: se o projeto não corresponde
a satisfação de minha necessidade, a realização de meu sonho e desejo,
como pode ser algo atrativo e, ao concomitante, agradável de se fazer?
Desse modo, diante das impossibilidades ou obstáculos que
possam ser enfrentados, está a premissa de que as vantagens são
maiores e que, embora trabalhoso, complexo e que exija disciplina,
planejamento e constante pesquisa- especialmente por parte do
professor- torna-se um trabalho recompensador. Concordamos que a
aplicação de metodologias ativas no ensino, tal como o trabalho com
projetos didáticos, por constituírem uma alternativa eficaz para o
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desenvolvimento de competências e compreensão de conteúdos
geográficos.
Buscamos, portanto, contrubuir com aqueles que, por meio da
realização de projetos didáticos no ensino de Geografia, queiram mudar
as práticas atuais de ensino, que consistem geralmente em aulas
expositivas e lineares, em suma, busca-se romper as “barreiras” da
impossibilidade.
METODOLOGIA
Em uma turma de 6º ano do ensino fundamental maior, de uma
escola particular, localizada no município de Ananindeua, estado do
Pará, desenvolvemos como atividade avaliativa do primeiro bimestre
um projeto didático que partiu da necessidade de reconhecimento da
história e valorização do lugar de vivência, bem como as
transformações na paisagem. O elemento motivador foram os
questionamentos da turma sobre a falta de conhecimento da história do
lugar em questão, o conjunto habitacional Cidade Nova, onde se
localiza a escola. Uma vez estabelecida a situação-problema (conhecer
a história e as transformações do seu lugar de vivência para valorizá-lo)
foi notório o engajamento dos alunos na realização do projeto.
Após a compreensão do elemento norteador do projeto, o
planejamento constituiu etapa fundamental. Toda a estratégia de ensino
ou prática educativa deve ter caráter intencional e necessita de
planejamento e sistematização (DAROS, 2018). É importante ressaltar
que esse processo foi feito de forma colaborativa com a turma que deu
contribuições no processo de planejamento, validando a premissa de
uma aprendizagem ativa e de uma construção coletiva.
Com relação ao planejamento, fez-se necessário responder a
algumas questões: qual a finalidade de trabalhar esse tema? (objetivos);
para que ele será importante? (justificativa); como será feito?
(prováveis etapas do projeto); quando realizar o projeto? (cronograma
das etapas); quem fará e o que fará? (provável divisão de tarefas entre
a turma e como será seu andamento); o que é necessário para fazê-lo?
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(recursos materiais e humanos). Ao responder a essas questões básicas,
nossos alunos foram estimulados a elaborar um planejamento de suas
atividades, desenvolvendo, assim, essa nova competência. É
interessante notar que, no decorrer do projeto, com o maior
envolvimento dos alunos, novas propostas surgiram com itens que não
estavam previstos no planejamento inicial.
Esse processo, embora simples, teve a duração de quatro aulas
(50 minutos cada) no decorrer de duas semanas e constituiu-se em um
momento importante, onde pudemos indicar o desenvolvimento de
habilidades, pois os estudantes tomaram decisões, negociaram tarefas e
prazos, trabalharam em equipe, agiram de forma reflexiva e
expressaram sua opinião e criatividade.
A primeira etapa do projeto consistiu em reunir informações
sobre a história da formação do conjunto habitacional, contido no
município de Ananindeua em arquivos disponibilizados na Internet.
Outros textos foram adaptados de trabalhos acadêmicos para que
tivessem uma linguagem mais acessível e foram disponibilizados para
a turma complementar sua leitura e pesquisa. Essa etapa foi feita de
forma individual e no ambiente fora de sala de aula. Aqui, enfatizamos
o papel do professor no andamento do projeto, enquanto um facilitador
no processo de pesquisa.
De posse dessas informações, a turma decidiu que seria salutar
reunir informações mais verídicas, mediante entrevista com moradores
antigos do conjunto. Para isso, convocamos alguns funcionários e pais
de alunos, aos quais foi explicado o objetivo da entrevista. Nesse
momento, em sala de aula, se sentiram livres para perguntar sobre como
se formou o conjunto, quem eram os primeiros moradores e seu modo
de vida, como era a paisagem e quais foram as suas alterações no
decorrer dos anos. Essa etapa teve a duração de quatro horários de aula.
A realização das entrevistas realizadas coletivamente foi um
momento marcante para a turma. Nas falas dos moradores, os alunos
puderam perceber a importância da afetividade desenvolvida pelo local
de vivência, compreendendo com mais clareza o conceito de lugar. Os
moradores antigos com saudosismo relataram sobre um conjunto
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calmo, tranquilo, no qual ainda não havia quase nenhuma infraestrutura,
ao longo dos anos casaram-se e viram seus filhos crescer. A história
das mudanças no conjunto Cidade Nova confundia-se com a história de
vida deles. Ao mesmo tempo puderam conseguir fotos antigas do
conjunto Cidade Nova, material bem difícil de ser encontrado.
A partir das entrevistas coletadas, as equipes produziram um
texto, por meio do qual sistematizaram as informações obtidas,
contendo citações da fala dos moradores. O processo de produção
textual foi o de maior dificuldade necessitando assim o apoio por parte
dos professores de redação e língua portuguesa que inseriram seus
esforços nessa etapa do projeto.
Motivadas em buscar um material mais concreto, iniciaram um
processo de reunir fotos antigas de arquivo pessoal de outros moradores
antigos, além dos entrevistados, a fim de registrar o antes e depois da
paisagem do conjunto Cidade Nova, revelando a compreensão do
processo de humanização da paisagem e transformação do espaço
geográfico.
O envolvimento da turma em construir um mural de fotos
acrescentou ao projeto uma visita às ruas próximas da escola, a fim de
coletar registros fotográficos da paisagem atual do conjunto
habitacional estudado.
A culminância desse projeto didático se efetivou na
apresentação de um mural de fotos feito coletivamente, remontando a
história do conjunto e suas transformações, o que resgatou a memória
do lugar, a partir da fala de moradores antigos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Uma aprendizagem significativa é aquela em que não apenas
conseguimos assimilar os conteúdos, mas, além disso, o relacionamos
com nossa experiência de vida. Caso os alunos consigam estabelecer
relações entre o que aprendem no plano intelectual e as situações reais,
a aprendizagem será significativa e enriquecedora (DAROS, 2018).
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Temos essa premissa como elemento fundamental para demonstrar a
relevância das metodologias ativas no ensino.
A experiência de realização do projeto colocou a turma diante
de um conhecimento distante que estava paradoxalmente próximo
deles, fato que constataram na realização das entrevistas. Um novo
olhar se desenvolveu com relação ao lugar de vivência, antes
desconhecido e desvalorizado e, agora, carregado de histórias e
significados. Os alunos se surpreenderam ao constatar nas falas dos
moradores o forte sentimento de afetividade que construíram no seu
lugar, em consequência da vivência cotidiana, nas relações sociais que
se formaram entre os moradores, na realização de projetos de vida
pessoais como a construção de suas casas.
Da mesma forma, constataram as mudanças perceptíveis na
paisagem do conjunto Cidade Nova e compreenderam os diversos
agentes sociais que concorreram para o processo contínuo de
humanização dessa paisagem tais como Poder Público, os
estabelecimentos comerciais e os moradores.
Compreenderam o espaço geográfico enquanto espaço das
inter-relações entre a paisagem e suas formas com a sociedade que está
sempre se modificando, de acordo com suas necessidades ao longo do
tempo.
Em suma, de forma procedimental compreenderam os conceitos
geográficos de lugar e seu significado de espaço vivido, a paisagem e
suas formas que foram alvo de transformações por diversos agentes que
resultaram na sua humanização e o espaço geográfico imbuído do
movimento da sociedade.
Podemos ressaltar também como saldo do projeto, a satisfação
dos discentes que tiveram seus esforços reconhecidos e seus trabalhos
valorizados por toda comunidade escolar. A turma se empenhou em
produzir um material concreto que poderá servir para futuras pesquisas
no âmbito escolar, resultado de um trabalho colaborativo, criativo e
reflexivo.
A aprendizagem dos conteúdos geográficos, apesar de mais
trabalhosa, foi mais rica e trouxe novas experiências, assim
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consideramos que sua realização trouxe grande benefício para os alunos
não somente em relação à aprendizagem do conteúdo (que se tornou
efetiva, fato comprovado no processo avaliativo), mas- especialmentena motivação para o trabalho procedimental e como consequência no
desenvolvimento de habilidades antes não valorizadas ou conhecidas.
Para os professores envolvidos e a coordenação pedagógica da
escola a grande vantagem diz respeito à satisfação de proporcionar
novas formas de ensino que contemplem o desejo de alimentar uma
aprendizagem significativa aos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de metodologias ativas, no ensino, traça um novo
caminho no qual não existe volta. Um caminho de árduas dificuldades,
porém de grandes recompensas. É inegável a satisfação para o professor
de conduzir o estudante a se tornar sujeito ativo de sua aprendizagem e
reconhecer neles suas potencialidades escondidas, áreas de interesses e
preferências ainda não reveladas. Para o discente, o espaço da sala de
aula, antes monótono e distante, agora torna-se atrativo.
O desenvolvimento de projetos no âmbito da Geografia permitiu
tornar as aulas mais dinâmicas e que despertassem interesse nos
estudantes e, acima de tudo, fomentou uma aprendizagem ainda mais
ativa, consistente na qual são comtempladas várias competências.
Temos em vista que a aplicação de metodologias ativas, a
exemplo da aprendizagem por projetos, no ensino de Geografia teve a
contribuição de proporcionar uma maior compreensão das categorias
geográficas (lugar, paisagem e espaço geográfico), de forma prática e
contextualizada com a realidade dos estudantes e que, por fim,
acrescentou um novo olhar sobre o espaço vivido por eles.
Assim, entendemos que foram ganhos importantes na realização
da metodologia dos projetos didáticos: o desenvolvimento de
habilidade e competências; a assimilação de conhecimentos
geográficos contextualizados a sua realidade vivida e, especialmente, o
envolvimento e motivação dos alunos que se interessam por aquilo que
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desenvolveram e, dessa forma, a busca pelo conhecimento se tornou
algo atrativo aos seus olhos e não um fardo a ser carregado.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo apresentar as atividades
desenvolvidas a partir do componente curricular Estágio
Supervisionado II, do curso de Licenciatura Plena em Geografia da
Universidade Estadual da Paraíba, campus I, Campina Grande. As
reflexões propostas gravitam em torno das atividades realizadas junto a
uma turma de 9º ano do ensino fundamental da Escola Cidadã Integral
Professor Itan Pereira localizada no Bairro de Bodocongó II, Campina
Grande, PB.
Os componentes curriculares de Estágio Supervisionado durante
a formação docente iniciam, a priori, pelas disciplinas de Metodologias
de Ensino em Geografia I e II. Nesses componentes curriculares são
discutidas questões importantes para a formação para a docência, desde
a elaboração de um plano de aula até a postura de um professor
direcionando, assim, os discentes para os estágios I, II e III. O Estágio
Supervisionado I, ou de observação, é o primeiro contato do estagiário
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com a dinâmica do espaço escolar, portanto, o objetivo é analisar a
postura e relacionamento do Professor regente dentro do contexto de
uma sala de aula. Para boa parte dos graduandos é a primeira
oportunidade de retornar ao espaço escolar na condição de futuros
professores.
Tendo início no Estágio II, os momentos de regência dos futuros
professores permitem a compreensão do ambiente escolar na prática,
bem como viabilizam experimentar a linguagem, o domínio de
conteúdo, a segurança em passá-lo e a familiaridade enquanto professor
numa sala de aula nos anos finais do ensino fundamental. Sendo assim,
as atividades de regência no ensino médio são desenvolvidas no Estágio
Supervisionado III, findando um ciclo crucial da formação docente com
muito mais maturidade e postura enquanto profissionais da educação.
Além disso, somando-se a essas características e possibilidades,
o desenvolvimento do estágio a partir da identificação de um problema
de aprendizagem e da elaboração de um projeto de intervenção com o
objetivo de minimizar as lacunas existentes propiciam ao docente em
formação o desenvolvimento de habilidades relacionadas à vivência
escolar e à capacidade de criar suas próprias estratégias didáticas para
o cotidiano de trabalho, dando início a uma identidade docente
particular a cada professor em formação.
Tratando-se do docente e principalmente da Geografia enquanto
ciência, travamos uma grande reflexão: como tem ocorrido o processo
de ensino-aprendizagem da Geografia na escola? Inicialmente é
importante ressaltar a Geografia Tradicional, digna e provocadora de
bates e embates no meio acadêmico. Pois, em seu contexto, a esfera de
ensino-aprendizagem de Geografia insere esses conhecimentos na área
dos saberes abstratos e sem significado algum para os alunos. Uma
disciplina decorativa, ou seja, de informar a respeito das várias áreas do
globo terrestre, catalogando nomes de rios, cidades, mares, montanhas
e recursos produzidos, mas, um ramo do conhecimento meramente
instrutivo, não estimulando a cognição e reflexão do aluno. Como nos
mostra Lacoste (1998):
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Uma disciplina maçante, mas antes de tudo simplória, pois, como
qualquer um sabe, “em Geografia nada há para entender, mas é
preciso ter memória...”. De qualquer forma, após alguns anos, os
alunos não querem mais ouvir falar dessas aulas que enumeram,
para cada região ou para cada país, o relevo - clima – vegetação –
população – agricultura – cidades – indústrias (LACOSTE, 1998, p.
21).

De fato, a multiplicidade existente em uma sala de aula mostrase enquanto um grande desafio diário para o exercício da profissão, que
requer do docente a busca por novos recursos didáticos e metodológicos
que ressignifiquem não apenas o tradicionalismo enraizado do ensino
mnemônico, ou seja, da memorização contínua e enfadonha, mas que
sejam capazes de observar as deficiências de conhecimento geográfico
dos alunos e procure aderir à metodologias lúdicas para que o processo
de ensino-aprendizagem ocorra. Ao contrário, conforme nos mostra
Kaecher (2002, p. 03):
(...) os alunos, no geral, não têm mais paciência para nos ouvir.
Devemos não apenas nos renovar, mas ir além, romper a visão
cristalizada e monótona da Geografia como a ciência que descreve
a natureza e/ou dá informações gerais sobre uma série de assuntos e
lugares. Devemos fazer com que o aluno perceba qual a importância
do espaço, na constituição de sua individualidade e da(s)
sociedade(s) de que ele faz parte (escola, família, cidade, país etc.).

Sendo assim, é imprescindível o papel do professor para romper
os distanciamentos entre o que é ensinado e o que é vivido pelos alunos.
Desta forma, o docente não é apenas agente transformante do espaço
social como é capaz de, através de sua prática despertar a criticidade de
seus educandos.
Levando em consideração que a Geografia enquanto ciência
utiliza-se de conceitos para nortear de forma ampla os seus estudos mais
específicos, torna-se de extrema relevância o conhecimento das
categorias geográficas, sendo elas, (paisagem, lugar, território e região)
para o objeto de estudo da Geografia: o espaço. Desta maneira, segundo
a edição de Cadernos Geográficos, da Universidade Federal de Santa
Catarina:
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O que importa é que os geógrafos conceberam, na construção da
Geografia, uma análise de conjunção do natural e do humano,
transformando o espaço geográfico em um conceito que expressa a
articulação Natureza e Sociedade, ou seja, construíram um objeto de
interface entre as ciências naturais e as ciências
sociais(CADERNOS GEOGRÁFICOS, N°12, 2005, p. 47).

Portanto, diante do exposto, as ações apresentadas por este
trabalho resultam das atividades de regência desenvolvidas no Estágio
Supervisionado em Geografia II, e trazem consigo a marca da
importância do adequado entendimento das categorias geográficas para
uma compressão satisfatória dos conteúdos da disciplina.
Segundo Almeida (2010), o domínio espacial refere-se ao seu
desenvolvimento no sentindo geográfico, pois a concepção do espaço e
sua organização são subjacentes à análise geográfica em qualquer nível.
Assim, é relevante ter a sensibilidade de compreensão do espaço e suas
categorias para uma melhor efetivação no processo de ensino
aprendizagem da Geografia no âmbito escolar.
Além disso, reconhecer que a natureza é modificada pelo
homem nos abre a possibilidade de discussão entre o que de fato são
desastres naturais, ou seja, um evento físico sem intenção de causar
danos ou vítimas, de crime ambiental, quando é ocasionado pelo
homem, modificando o espaço e prejudicando o seu meio. Sendo assim,
a função do projeto desenvolvido com as metodologias lúdicas
aplicadas na correta construção dos conceitos basilares dessa área do
saber desperta o olhar crítico e consciente dos alunos em relação aos
diversos problemas vivenciados pela sociedade, em especial as
problemáticas ambientais nas quais a comunidade na qual a escola
campo de estágio encontra-se inserida.
METODOLOGIA
Caracterização da área de estudo e do público-alvo
Localizada no bairro Bodocongó II, em Campina Grande, a
Escola Cidadã Integral Professor Itan Pereira integra a 3ª Gerência
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Regional de Educação (GRE) do estado da Paraíba. A instituição de
ensino atua no ensino regular integral com 387 alunos como também na
modalidade EJA com 198 alunos, atendendo 585 educandos e composto
por um corpo docente de 41 profissionais.
A instituição escolar compõe o grupo das escolas integrais da
cidade, e tem se mostrado um exemplo de eficiência na proposta. É
pertinente ressaltar que o programa da Escola Cidadã Integral é focado
na formação dos jovens por meio de um desenho curricular diferenciado
e com metodologias específicas, que apresentam aos estudantes
possibilidades de se sentirem integrantes do seu projeto de vida.
Implementadas no ano de 2016, as Escolas Cidadãs Integrais (ECI) e
Escolas Cidadãs Integrais Técnicas (ECTI) tem seu funcionamento
orientado por um Modelo Pedagógico e de Gestão bastante peculiares
centrados no Protagonismo Juvenil e no Projeto de Vida dos estudantes.
Desde sua implementação no estado, a Paraíba já conta com cerca de
150 escola funcionando dessa maneira, além de ofertarem em torno de
45 mil vagas para os estudantes da rede estadual de ensino.
No quesito Gestão Escolar, a ECI Professor Itan Pereira é
referência em nível Estadual e Regional, em 2017 a Escola foi premiada
por boas práticas do trabalho em equipe e disciplina dos alunos. Segue
a localização da escola campo de estágio (Fig. 01).
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Figura 1
Localização Geográfica da ECI Professor Itan Pereira.
Campina Grande-PB

Fonte: TEIXEIRA, E.F (2019)

O público-alvo desta pesquisa correspondeu a uma turma de 9º
“A” ano do ensino fundamental, composta por 40 alunos cuja
característica marcante era a desatenção durante as aulas e um
relacionamento desconfortável com a professora regente. Os resultados
que serão expostos foram baseados na amostragem de 32 alunos,
conforme aplicação do questionário diagnóstico.
No quesito que se refere a opinião sobre à disciplina de
Geografia dez alunos responderam que são indiferentes à disciplina e
seis afirmaram não gostar, as justificativas pairavam sobre não se
identificar e consequentemente sentir dificuldade, bem como aversão a
metodologia abordada pela professora.
“Eu nunca consegui me dar bem na disciplina mesmo tentando
muito” (Aluno 1, 15 anos).
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“Olha, eu não gosto de Geografia, porque assim, é uma matéria
interessante, mas também muito intediante, e não entendo quando a
professora explica, ou seja não gosto da matéria por conta da prof.”
(Aluno 2, 14 anos).

Foi através da indagação sucinta presente no questionário a
respeito da conceituação das categorias basilares dessa área do saber
(espaço, paisagem, lugar, região e território) e da falta de conhecimento
dos educandos que surgiu a necessidade de formular um projeto de
intervenção no qual fosse demonstrada a importância do estudo das
categorias, sendo elas a base e princípio no qual a ciência geográfica
esta pautada.
Baseando-se no perfil traçado da turma, os alunos solicitavam
aulas mais dinâmicas, com utilização de slides que apresentassem o
conteúdo além do livro didático, eles também ansiavam por e aulas de
campo. Desta forma, foram planejadas atividades metodológicas
lúdicas para condicionar o interesse dos alunos em participar da
intervenção proposta segundo as suas sugestões.
“Eu acho que o que a estagiária tá fazendo é melhor, tipo, ela faz
mapa mental, explica, ler o livro e tira as dúvidas (Aluno 3, 14 anos).
“Na minha opinião podia ter mais aulas de campo, seria interessante
fazer a demonstração pessoalmente” (Aluno 4, 14 anos).
“Deveria usar mais slides, dá para entender melhor” (Aluno 5, 15
anos).

O planejamento e execução do projeto de intervenção ocorreu
em dois momentos, no primeiro segmento foram preparados slides a
respeito das categorias geográficas com definições e imagens familiares
que levasse a turma do 9° ano a questionar a respeito de qual categoria
tratava-se, sendo assim, a mesma estratégia foi utilizada para distinguir
desastre natural de crime ambiental, gerando debate e despertando a
participação coletiva.
No segundo segmento da intervenção a estagiária expôs
resultados e levantou discussões sobre o processo de degradação
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ambiental do açude de Bodocongó, que localiza-se próximo a Escola
Cidadã Integral Professor Itan Pereira, e está cotidianamente presente
em suas vidas. Por fim, enfatizando a proposta inicial do projeto de
intervenção a respeito das categorias geográficas e fazendo-lhes
enxergar enquanto agentes transformantes do espaço social foi sugerido
que os alunos apresentassem os problemas socioambientais mais
recorrentes em suas comunidades.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados alcançados com as estratégias de ação
desencadearam momentos riquíssimos, houve muitos questionamentos
e participação coletiva dos alunos com a explanação dos slides a
respeito das categorias geográficas (espaço, paisagem, lugar, região e
território), de maneira simples foram escolhidas imagens familiares
(como a representação de um quarto, podendo indicar o espaço, o lugar
e o território do aluno, bem como fotografias da cidade de Campina
Grande, do bairro e da Escola. Além disso, trabalhou-se o conceito de
região baseando-se em estilos musicais, ou seja, forró no Nordeste, funk
no Sudeste, Sertanejo no Centro-Oeste e também com as comidas
típicas de cada região, sendo o chimarrão do Sul e o açaí do Norte.
assim, utilizou-se imagens como estratégia que remetessem as
categorias e os fizessem questionar a respeito de qual tratava-se,
levando-os a debater uns com os outros e expressar identidade cultural.
Para findar o primeiro segmento da intervenção pediu-se para
que os educandos relatassem onde nasceram, em qual lugar passaram a
infância e quais as principais características e lembrança afetiva tinham
do local. Na Fig.02 podemos observar uma aluna que nasceu e morou
no Rio de Janeiro recentemente e relatou a violência nas comunidades
cariocas. Esse momento foi oportuno para trabalhar o conceito da
categoria lugar segundo a identidade e pertencimento dos alunos,
sobretudo compreender que cada um tem seu lugar e que é necessário
respeitá-lo por tratar-se de afetividade. Vejamos:
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Figura 02
Compartilhamento de vivências a respeito da categoria Lugar

Fonte: SOUZA, F.R (2019).

Levando-se em consideração o conhecimento adquirido pelos
alunos a respeito das categorias geográficas, o segmento posteriormente
indicado no projeto de intervenção foi justamente diferenciar desastres
naturais e crimes ambientais. A lógica foi igualmente associada a
anterior, ou seja, trabalhar com imagens representativas.
É importante ressaltar que neste item procurou-se discutir
crimes ambientais de grande repercussão como o vazamento de óleo no
oceano atlântico em Agosto/2019 que atingiu o litoral dos 9 Estados
nordestinos, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tornando incalculáveis os
impactos ambientais precedentes, como também, o crime ambiental de
Mariana - MG em Novembro/2015 e Brumadinho - MG em
Janeiro/2019, ambas ocasionadas por negligência de uma das maiores
empresas de mineração do mundo. Sobre os desastres naturais foram
apresentadas imagens de furacões, terremotos, erupções vulcânicas, no
entanto, fazendo observações contínuas de que o homem deve adaptarse ao meio e não o contrário, pois a natureza não nos pertence.
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Para concluir este segmento da intervenção, a estagiária
apresentou dados e imagens de uma pesquisa referente a degradação
ambiental do açude de Bodocongó, por este localizar-se na comunidade
em que a Escola está inserida, a estratégia foi utilizada como forma de
substituir o fato da impossibilidade de sair com a turma para um
trabalho de campo. Posteriormente houve a sugestão que fizessem
registros fotográficos em seus bairros, como a maioria reside em
Bodocongó e Ramadinha I. As imagens a seguir abordam a visão
geográfica de precisamente dois alunos a respeito das dificuldades
socioambientais que a comunidade convive. Como podemos observar
nas imagens (Fig.03 e 04):
Figura 03
Problemas socioambientais no bairro Bodocongó
e Ramadinha I.

Fonte: TEIXEIRA, E.F (2019).
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Figura 4
Compartilhamento de problemas ambientais
na comunidade que residem.

Fonte: SOUZA, F.R (2019).

Por fim, houve o momento de compartilhamento de vivências,
desta vez referente aos problemas socioambientais de seus bairros,
como também, uma oportunidade de abranger o conhecimento das
dificuldades que a comunidade enfrenta e logo propor uma solução e
educação ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do diagnóstico traçado baseando-se no perfil da turma, o
projeto desenvolvido trouxe com as atividades realizadas contribuições
significativas na perspectiva da aprendizagem, possibilitando a
articulação das metodologias de ensino com os conteúdos geográficos
ocasionando, assim, aumento do interesse pelas aulas, participação
frequente e comportamento adequado. Os resultados apresentados
durante a aplicação do projeto de intervenção foram positivos
possibilitando a união dos conhecimentos adquiridos nas aulas com sua
vivência e saberes.
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A experiência do Estágio Supervisionado II, ou de regência no
Ensino Fundamental II, foi de extrema relevância para mim enquanto
Licencianda de Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba, que
há 37 anos forma professores de Geografia sendo referência no âmbito
Estadual, por isso, este momento que é representado pelo começo do
final de uma etapa possibilitou na prática vasto conhecimento devido à
troca de experiência com os alunos da turma 9 ° ano “A” e profissionais
da educação.
Ademais, considerei enriquecedora a vivência e convivência na
escola pública concluindo que, com empatia o processo de ensino
aprendizagem ocorre de maneira leve e efetiva, ratificando com ainda
mais ênfase o anseio de tornar-me professora e esperançosa na
Educação brasileira mesmo em tempos de escuridão.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos ocorreram significativas mudanças na
sociedade em termos de avanços científicos, tecnológicos, novos
arranjos políticos, econômicos, culturais e sociais, em razão de uma
sociedade que está em constante movimento. Assim, surge um novo
modelo de organização da sociedade, controlado, especialmente, pelos
meios de comunicação e informação através das mídias de massa. Essas
mudanças têm afetado, sobretudo, o sistema educacional exigindo
repensar a formação e a prática docente.
Cabe refletir que a formação docente se dá num processo
compreendido em um primeiro momento pela formação inicial nos
cursos de graduação, nos quais se constroem os conhecimentos básicos
para o exercício da profissão.
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A realidade que se encontra em boa parte dos cursos de
licenciatura é uma matriz curricular trabalhada no formato de cursos de
bacharelado. O desafio nesses cursos é encontrar o equilíbrio em
trabalhar a teoria associada à prática, considerando uma como
complemento da outra. “Para isso, os cursos devem buscar envolver os
alunos, futuros professores ou professores em exercício, durante toda a
formação, na reflexão da necessidade e das possibilidades de trabalhar
na prática com os conhecimentos que estão construindo”
(CAVALCANTI, 2012, p. 88).
A complexidade do magistério associa-se a outras questões, tais
como o número de turmas que o professor assume, a exigência de uma
nova postura por parte dos educadores que surge da atribuição de
responsabilidades a eles destinadas e a escola como um ambiente de
heterogeneidade de situações e sujeitos. Tudo isso torna cada vez mais
necessárias as discussões e, principalmente, atitudes para construir uma
formação inicial sólida que alcance os objetivos profissionais docentes.
Todavia, compreendendo que o professor se faz na profissão, a
partir das práticas cotidianas e considerado as influências das mudanças
socioespaciais que também são fatores que contribuem para a
construção desse profissional, a formação continuada surge como meio
para subsidiar a atuação do professor, bem como levá-lo a uma reflexão
constante de sua prática e de seu papel social, sendo agente fundamental
no processo de ensino e aprendizagem. É neste aspecto que o segundo
momento da carreira docente surge, buscando se atualizar, enfrentar e
refletir sobre os desafios da escola que se apresentam diante dos
acontecimentos que segmentam a sociedade.
Esse artigo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso em
Geografia pela Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FafidamUece) no ano de 2017, e apresenta uma análise sobre a formação
continuada na cidade de Limoeiro do Norte, tendo como campo de
estudo as escolas Evaldo Holanda Maia e Padre Joaquim de Meneses.
O objetivo é analisar o processo de formação continuada de professores
de Geografia do Ensino Fundamental anos finais das escolas públicas
na cidade de Limoeiro do Norte, em específico, as escolas supracitadas.
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O trabalho tem a função de fazer conhecer a relevância da
formação continuada para os professores em exercício, contribuindo
para a reflexão das práticas de ensino. Além disso, mostrar o quanto a
desvalorização do magistério reflete na descontinuidade de políticas
públicas de formação continuada, ocasionando escassas formações
específicas para as áreas das Ciências Humanas, pois quando se
direciona ao professor de Geografia do Ensino Fundamental anos finais,
algumas carências de projetos/programas são identificadas.
METODOLOGIA
O processo investigativo realizou-se nas escolas públicas de
Ensino Fundamental Padre Joaquim de Meneses e Evaldo Holanda
Maia, localizadas na sede do município de Limoeiro do Norte, nas quais
trabalhamos com os professores de Geografia de 6º ao 9º ano.
Para o alcance do objetivo da pesquisa foi realizado
levantamento e análise bibliográfica a partir de livros, artigos e
materiais disponibilizados na internet, a exemplo do site do Ministério
da Educação (MEC). Além disso, analisamos documentos como a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), o Plano Nacional
de Educação (PNE), o documento que discute a Rede Nacional de
Formação Continuada de Professores da Educação Básica e
documentos que discutem formação continuada no Estado do Ceará.
Fizemos levantamento de dados sobre formação continuada em
Limoeiro do Norte no período que compreende duas gestões
municipais, entre os anos de 2005 a 2017, totalizando um recorte
temporal de doze anos. Avaliamos, no contato com a Secretaria de
Educação, projetos e/ou programas desenvolvidos sobre formação
continuada e como essa pauta está contemplada no Plano Municipal de
Educação e em outros documentos disponibilizados pela secretaria.
O trabalho de campo realizado se estruturou na elaboração e
realização de entrevistas semiestruturadas com ex-secretários de
educação do município, professores de Geografia das escolas Padre
Joaquim de Meneses e Evaldo Holanda Maia, três docentes em cada
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uma delas e coordenadores pedagógicos das referidas escolas. Os dados
qualitativos produzidos a partir das entrevistas foram discutidos no
corpo do texto para um panorama sobre a temática da formação
continuada na cidade de Limoeiro do Norte.
Assim, o artigo está estruturado da seguinte forma: no primeiro
tópico uma discussão sobre a trajetória das políticas de formação
continuada no Brasil e no Ceará e no segundo tópico uma verticalização
do estudo para a cidade de Limoeiro do Norte.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A trajetória das políticas de formação continuada no Brasil e
no Ceará
Inicia-se esta seção levantando a discussão no tocante às
políticas públicas como produto das pautas e demandas da sociedade
em diferentes níveis. Como afirma Demo (2004) as políticas públicas
aparecem como medida de intervenção para solucionar ou minimizar
problemáticas sociais, econômicas, educacionais, entre outras.
Direcionando às políticas públicas educacionais, Oliveira
(2010) as define como responsáveis por regular e orientar o sistema de
ensino, dessa maneira, institui a educação escolar.
Nesse sentido, nos últimos anos a formação continuada de
professores tem ganhado espaço no campo educacional diante dos
desafios que a escola assume, sobretudo na construção de uma educação
cidadã. Segundo Militão e Leite (2013) a criação da LDB 9.394/96 foi
um “divisor de águas”, fazendo com que nas últimas quatro décadas os
cursos de formação continuada no Brasil aumentassem de forma
exponencial.
Nesta lei a formação continuada de professores está assegurada
e descrita no Art. 62 inciso I ao esclarecer que “A União, o Distrito
Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração,
deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério”. Dessa forma, as esferas administrativas
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assumiram o compromisso de oferecer aos docentes de todo o Brasil
formação em serviço, o que vem contribuindo para a melhoria da
qualidade do ensino. No entanto, ainda existem lacunas na efetivação
de programas de formação continuada nos níveis estadual e municipal.
Os diversos espaços formativos têm função importante na
promoção das atividades de formação continuada, sendo assegurado no
Art. 63, inciso III, “programas de educação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis” caracterizando-se
também como uma das mais importantes formas de fortalecer a parceria
entre universidade e educação básica, permitindo uma unidade de
ensino com mais qualidade. Inclusive, nos artigos 62 e 80 da LDB,
especificamente neste último, está previsto o incentivo à realização de
formação continuada a partir da modalidade à distância.
Existe certa preocupação referente à qualidade das formações
que são oferecidas na modalidade à distância, pois “ao lado dessas
iniciativas há um grande número de empresas que oferecem essa
modalidade formativa em cursos livres diretamente aos docentes, sobre
os quais não se têm dados suficientes” (GATTI, 2008, p. 61).
Dos diversos eixos abordados na LDB a formação continuada
de professores está posta como um dos elementos de valorização do
magistério. Viabilizar ao professor a possibilidade de aprofundar e
construir novos conhecimentos, individual ou coletivamente, é
reconhecer a relevância deste profissional. Ainda que as determinações
das leis não se efetivem na prática, todavia não se pode negar os avanços
e o incentivo ao debate sobre formação continuada com a criação de
programas e políticas públicas nos últimos anos.
Dessa forma, abre-se margem para falar sobre o Plano Nacional
de Educação (PNE). Fazendo-se obrigatória a criação do PNE,
conforme disposto na LDB em seu Art. 9, no qual, a sua construção dáse em parceria com os estados, os municípios e o Distrito Federal.
Em 2014 o PNE, lei nº 13.005 foi elaborado e tem vigência até
o ano de 2024. O plano é decenal e tem como finalidade articular o
ensino entre os níveis estadual e municipal. Sobre os profissionais da
Educação Básica e a formação continuada, tem-se o incentivo à
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formação em cursos de pós-graduação, mas não é mencionada a
preferência por cursos de pós-graduação stricto sensu.
Neste sentido, os cursos de formação continuada que contempla
aos professores em exercício ainda se mostram sem uma definição dos
seus espaços e das suas finalidades formativas. Especialmente para os
professores que atuam na educação básica e os que têm muitos anos de
carreira, não encontram no cotidiano da sua prática escolar tempo e
incentivo a realização em formação. Os incentivos são mais voltados
aos cursos de curta duração. Posto isso, aumenta-se a necessidade de
oferecer a estes uma formação em serviço com proposições e objetivos
bem planejados e contextualizados.
A formação continuada aparece também dentro da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). No documento “A primeira
tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação
inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC” (BNCC,
2017, p. 15). Assegura-se também “[...] manter processos permanentes
de
desenvolvimento
docente
que
possibilitem
contínuo
aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem” (BNCC, 2017,
p. 13).
Construindo um paralelo com o Plano Estadual de Educação do
Ceará, a formação continuada de professores é requisitada em todos os
níveis e modalidades de ensino, que vão desde Educação Infantil,
Inclusiva, Integral, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação no
Campo, Indígena e Quilombola, Ensino Profissionalizante e Ensino
Fundamental e Médio regular, como proposta de garantir aos
professores melhores condições para desenvolver a atividade docente e
lidar com as diferentes demandas.
Por meio da análise de dados estatísticos, revelou-se que no
Ceará atividades de formação continuada foram realizadas e que os
professores procuraram por esse aprofundamento na sua formação,
confirmando que o crescimento e demanda nesse nível (Ensino
Fundamental anos finais) e modalidade (formação continuada) são
legítimos, embora ainda necessite ser ampliada a oferta de formações
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específicas por áreas de conhecimento e viabilizada a participação mais
efetiva de professores e gestores.
A “Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da
Educação Básica” é uma ação pensada pelo MEC, em 2004 atuando na
oferta de suporte técnico e financeiro para esse programa coordenando
o seu desenvolvimento em regime de colaboração pelos estados,
municípios e Distrito Federal (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006).
A Rede é composta pela oferta de cursos na modalidade à
distância e semipresencial e tem como propósito a adesão das
secretarias de educação estaduais e municipais para a participação dos
professores nos cursos de formação continuada. Os cursos que
contemplam a formação de professores de Geografia se encontram na
área de Ensino de Ciências Humanas e Sociais, no qual a Universidade
Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Federal do Ceará (UFC) e
a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – MG) são os
centros de pesquisa responsáveis por esta área.
Dentro das ações pensadas pelo MEC destaca-se o Programa
Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), iniciado em 2004
promove a formação continuada de professores em exercício voltado
para as áreas de Matemática e Português no Ensino Fundamental anos
finais. Além deste, há outro programa intitulado Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), criado em 2009
pelo MEC e financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Este programa além de promover a
formação continuada, opera na formação inicial do professor da
educação básica.
Embora saibamos das dificuldades em se efetivar projetos de
formação continuada e avaliar os resultados que elas produzem nas
escolas, entendemos que os programas supracitados representam
exemplos de ações pensadas para o fortalecimento da formação num
processo. Essas ações são de fundamental importância para a reflexão
e para o aprofundamento teórico-metodológico da prática docente,
necessários para o melhoramento da ação docente e para a construção
do conhecimento junto aos alunos.
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Formação continuada: um estudo verticalizado para Limoeiro
do Norte
Nesta secção discute-se as incumbências do município para com
a promoção de formação continuada para os profissionais do magistério
que atuam no Ensino Fundamental anos finais, principalmente para os
professores de Geografia a partir da Secretaria de Educação de
Limoeiro do Norte.
Diante da pesquisa analisamos o Plano Municipal de Educação
(PME) aprovado pela Lei nº 1.218 de 03 de novembro de 2005 a 2008,
assim como analisamos o PME que se efetivou pela Lei nº 1.931, de 20
de novembro de 2015 a 2025. Nos referidos documentos um dos
principais objetivos a serem alcançados é o da promoção do
desenvolvimento profissional permanente, enfatizando a relevância da
formação continuada na perspectiva da pesquisa e avaliação,
contribuindo para a promoção dos projetos educacionais.
Alguns dos projetos de formação continuada para o município
de Limoeiro do Norte são o “Programa Parâmetros em Ação – meio
ambiente na escola” que tem finalidade de trabalhar questões
relacionadas ao meio ambiente de forma interdisciplinar, englobando
em suas atividades professores de todas as áreas do conhecimento que
exercem suas atividades docentes nos anos finais do Ensino
Fundamental. Conforme está posto no PME, a metodologia de
funcionamento do programa no município baseava-se em encontros
mensais centrados em debates, pesquisas, estudos de textos, aulas de
campo, exibição de filmes, todas relacionadas ao trabalho com questões
ambientais.
Outro programa constante no PME é o “Agrinho”. Assim como
o programa anterior também tem nas suas frentes a proposta de
trabalhar as relações das crianças com o meio ambiente desenvolvendo
o conhecimento e a prática da sustentabilidade com crianças do Ensino
Fundamental das escolas localizadas na zona rural. Para isso os
professores recebiam formações para trabalhar de maneira transversal,
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durante o ano letivo, os temas abordados no programa. Em entrevista
realizada em 2017 com a ex-secretária de educação do município de
Limoeiro do Norte (gestão 2013-2014), o programa teve continuidade
em sua gestão e envolvia diretamente os professores de Geografia, na
época coordenado por um formador da área de Geografia.
O programa “Formação continuada para professores da rede
pública” é destinado aos professores de Português e Matemática do
Ensino Fundamental anos iniciais e finais, bem como aos
coordenadores pedagógicos e supervisores nas escolas, desenvolvido na
modalidade à distância com momentos presenciais para as avaliações,
entretanto não é identificado o formato dessas avaliações. Destaca-se
que entre os anos de 2013 e 2014 os programas e as ações no âmbito
educacional no município, foram desenvolvidos a partir do projeto
intitulado “Todos pela Aprendizagem”.
A partir da entrevista com a referida ex-secretária são notórios
os modelos formativos em que se estruturavam a maioria das formações
continuadas, por meio de seminários, conferências e, principalmente,
encontros mensais. Eram oferecidos aos professores alimentação
durante o período em que estavam nas formações e materiais didáticos
referentes à formação específica que estivesse sendo desenvolvida e a
maioria das formações aconteciam aos sábados e/ou no horário noturno.
No que se refere a relação universidade e educação básica, a
entrevistada destaca que houve muitas parcerias com a UECE - Fafidam
através dos fóruns de formação para os professores do Ensino
Fundamental e a concretização do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (Pibid), no qual cita o de Língua Portuguesa e
outros.
De maneira geral, são direcionados os incentivos da Secretaria
de Educação à participação dos professores nas formações continuadas.
A ex-secretária do município relata que a participação contabilizava
carga horária de estudo a partir da qual era assegurado certificação.
Também reitera que no plano de cargos e carreiras do professor, esse
horário de estudo era garantido a partir da sua participação em formação
continuada.
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Diante da análise dos planos e entrevista com a ex-secretária
identificou-se que a formação continuada vem aparecendo na educação
do município de Limoeiro do Norte de maneira mais assídua.
Observamos pontos positivos para compreensão, ainda que
superficialmente, de algumas atividades pensadas para os professores,
por meio da descrição de propostas de vários programas e projetos,
ainda que de forma sucinta e com poucas referências de projetos na área
de formação continuada e a pouca abrangência destes aos professores
de Geografia.
Sendo a formação continuada reconhecida como necessária nos
moldes de promoção da educação do município, na ausência de
documentos relacionados aos programas estaduais e/ou federais, ou
mesmo aquela pensada pela Secretaria de Educação do município e as
entrevistas com os demais ex-secretários de educação que pudesse
contextualizar a formação no recorte da pesquisa, não se permitiu uma
análise concreta dos programas desenvolvidos para a área, tão pouco a
aplicabilidade dos mesmos, limitando nossa análise a algumas ações de
formação continuada que aparecem nos documentos que serviram de
análise.
Diante do exposto se faz necessário ainda uma breve discussão
sobre a formação continuada sob o ponto de vista do trabalho docente,
portanto, dos agentes formadores das escolas em estudo Padre Joaquim
de Meneses e Evaldo Holanda Maia.
No entanto, antes de analisarmos este eixo de promoção da
formação continuada, primeiramente procuremos entender como as
formações chegam aos professores e a relação que se estabelece entre a
Secretaria de Educação e as escolas. Neste processo as coordenadoras
pedagógicas, partícipes desta pesquisa, expõem que a Secretaria de
Educação estabelece um calendário de formações e direciona para a
coordenação escolar para que seja repassado para os professores.
Algumas professoras argumentam não haver uma
obrigatoriedade de participar das formações da Secretaria de Educação;
outra professora não sabe informar e as demais professoras colocam que
existe uma obrigatoriedade em participar desses cursos e formação.
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Nesses desencontros de informações supõe-se que a questão se atrela a
cada administração da Secretaria de Educação em um determinado
momento, em que impõem a formação como uma obrigatoriedade ou
não.
Fundamentalmente, ao se pensar em formação continuada
dentro da instituição escolar é basilar que as ações que redijam os
momentos de formação tenham um planejamento. Fusari e Franco
(2005) apontam uma diversidade de elementos que constituem
momentos formativos no seio escolar, como encontros de
planejamento, discussão de projetos, oficinas e outros.
Concebe-se a formação da instituição escolar e a formação
continuada por intermédio de um grupo que trabalhe, segundo
Imbernón (2009) de maneira coletiva e colaborativa. A formação
continuada de professores, tendo como um dos seus componentes a
reflexão sobre as situações e problemas que eles encontram na escola e
no processo de ensino. Portanto, têm no seu próprio ambiente de
trabalho, espaço para a formação continuada.
De modo geral, as professoras são adeptas a esses momentos
formativos. Todavia ao falarem de formação continuada ainda tem
enraizado a ideia de aquisição de metodologias, o que é de suma
importância, mas não são suficientes quando se discute sobre educação.
Entretanto, as professoras também elucidam possibilidades de
atualização de conteúdos, refletir sobre a sua atuação em sala de aula, a
importância do papel formativo social do professor, entre outras
questões.
Perante os entraves apresentados pelas professoras, elas
consideram que as formações promovidas pela Secretaria de Educação
e as ações realizadas nas escolas trouxeram contribuições para a sua
prática docente, mas destacam que sempre se pode avançar.
Conclui-se que as estratégias que estão sendo praticadas dentro
das escolas são inciativas que tendem a proporcionar resultados
positivos se forem fortificadas e aperfeiçoadas pensando o papel da
escola e do professor na construção de uma educação para a cidadania
territorial. Cabe retomar a questão de que essas práticas só tendem a
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culminar em resultados positivos quando construídas de forma coletiva.
O fato de serem realizadas dentro da unidade de ensino não exclui a
participação dos administradores públicos educacionais, no sentido de
acompanhamento pedagógico, incentivos financeiros e recursos
materiais, bem como, a escola envolver a comunidade escolar como um
todo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa possibilitou uma análise de como a formação
continuada pode contribuir para a formação docente, de maneira geral
e, especificamente, em Geografia, evidenciando as propostas
formativas e a atuação da Secretaria de Educação de Limoeiro do Norte
no tocante a esse processo. O trabalho de pesquisa de campo viabilizou
parcialmente a identificação de como se estruturava a formação
continuada no recorte da pesquisa, tais como: os conteúdos trabalhados,
a divisão por área de ensino, horários das formações, entre outros
elementos.
A formação continuada é considerada como recurso importante
para o profissional da educação. Os apontamentos dos professores
evidenciaram aspectos positivos e negativos no tocante as formações
oferecidas pela Secretaria de Educação de Limoeiro do Norte. De modo
geral, dentre os pontos apresentados a maioria considera satisfatórios
os formatos em que se desenvolve a formação continuada, pois em
algumas delas eram trabalhados e discutidos conteúdos abordados nos
livros didáticos. Todavia, dentre os pontos negativos, algumas
professoras ressaltaram a necessidade de focar também em discussões
amplas do campo educacional e da escola, além de destacarem a
ausência de formação continuada para os professores de Geografia no
momento de realização da pesquisa.
Identificamos, por meio da pesquisa, ações que ainda são
pontuais no que se refere à formação continuada de professores de
Geografia na cidade de Limoeiro do Norte, embora com significância
para os profissionais envolvidos. A ressalva é para que possam ser
- 120 -

fortalecidas e terem uma continuidade, visto que em alguns momentos
as ações direcionam-se para disciplinas específicas de Português e
Matemática. Portanto, é significativo que as atividades formativas
tenham como embasamento as teorias para direcionar as práticas do
profissional de ensino e possam instigar a reflexão-crítica do professor
e da gestão escolar como um todo, sobre as práticas pedagógicas e
curriculares.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo foi elaborado por meio de experiências
desenvolvidas no estágio curricular supervisionado II, durante o
segundo semestre de 2019, ofertado pelo curso de Licenciatura de
Geografia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com
o apoio do grupo de estudos e pesquisas sobre Ensino, Meio Ambiente
e Cidade (GEMAC). Experiências essas que são de extrema
importância para o processo de tornar-se professor de Geografia tendo
contato com o ambiente escolar proporcionando vivências e
contribuindo com o futuro da profissão.
O referente estágio supervisionado foi realizado na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Major José Barbosa, situada na cidade
do município de Aroeiras-PB localizado na região do agreste paraibano
fazendo parte da Região Metropolitana de Campina Grande. De acordo
com o IDEB de 2017 a nota dos anos finais do ensino fundamental da
rede pública do município foi de 3,3.
Pode-se alegar que o estágio é a reafirmação da profissão, pois
é através dele que se entende mais sobre a profissão, sobre os estímulos
e dificuldades levando o futuro professor a analisar se seu desejo é
seguir a carreira docente, como afirma Pimenta e Lima (2004, p. 103)
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“O estágio como reflexão das práxis possibilita aos alunos que ainda
não exercem o magistério aprender com aqueles que já possuem
experiência na atividade docente”.
Nesse mesmo sentido Bittencourt et al. (2007, p. 92) também
afirma que “A cada dia no exercício da docência há momentos de
contínua aprendizagem, de trocas de saberes entre seus colegas de
profissão e entre seus alunos, isso porque como seres humanos estamos
em constante construção”.
Neta e Andrade (2011) dizem que o estagiário em Geografia
deve concentrar os seus esforços para colocar em prática as teorias
aprendidas no processo de formação e colocá-las em prática,
desenvolvendo suas habilidades para atuar como um futuro docente. De
acordo com Guarnieri (2005, p. 05): “o aprendizado da profissão a partir
de seu exercício possibilita configurar como vai sendo constituído o
processo de aprender a ensinar”.
Nesse acúmulo de experiências existem autores que destacam
os casos de professores que transparecem cansados e desestimulados.
Pimenta e Lima (2004) apresentam que os estagiários irão encontrar,
muitas das vezes, professores insatisfeitos e desgastados com o trabalho
que desenvolvem, pela perda dos direitos historicamente conquistados
juntamente com o contexto socioeconômico afetando-os diretamente.
O estágio, segundo Pimenta e Lima (2004) aponta que o
desenvolvimento da pesquisa é parte importante no método de
formação dos professores, permitindo que as análises dos contextos dos
estágios possam ser ampliadas a fim de compreender e problematizar
as situações vivenciadas. As autoras dizem que as origens da pesquisa
no estágio foram progressivamente valorizadas, tornando o processo
como uma forma de investigar as práticas pedagógicas na escola.
Essa visão mais abrangente e contextualizada do estágio indica, para
além da instrumentalização técnica da função docente, um
profissional pensante, que vive num determinado espaço e num
certo tempo histórico, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e social
de sua profissão (PIMENTA e LIMA, 2004, p. 47).
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Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de
experiências proporcionadas dentro da escola, seguida pela busca de
embasamento para compreender o empírico. Tornando o Estágio
Supervisionado II não só apenas como etapa de observação, como
apresenta Pimenta e Lima (2004), mas sim, uma etapa de aproximação
da realidade integrada, analisando e questionando criticamente com
base em teorias. As mesmas autoras concluem que o estágio não é uma
atividade exclusivamente prática, mas sim teórica com
operacionalização prática na instituição-campo. Tendo a realização da
pesquisa como uma estratégia importante.
O profissional atuante na rede pública de ensino vem
enfrentando diversos embates com as dificuldades apresentadas a cada
dia e ao longo da sua carreira docente. Ao encontrar situações de
estresse vinculado à situação das condições de trabalho durante a
realização do Estágio, busquei relacionar a vivência observada na
escola com duas abordagens teóricas associadas ao Ciclo de Vida do
Profissional Docente e pesquisas sobre a Síndrome de Burnout.
De acordo com Carlotto (2002, p. 23) “Burnout é um tipo de
estresse ocupacional que acontece à profissionais envolvidos com
qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, contínua e
altamente emocional". As atividades que possuem mais casos são os
profissionais da saúde e da educação que lidam diretamente com o
contato de pessoas.
Farber (1999 apud ANDRADE; CARDOSO, 2012, p. 134)
“destaca a baixa valorização dos professores como um fator importante
para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout”. Além de apresentar
outros fatores que contribuem para o processo.
A relação com os alunos e seu baixo nível de motivação; ou o tipo
de jornada de trabalho; sobrecarga de atividade laboral, referente
não só ao número de horas de dedicação, como também a outros
elementos, como a proporção aluno/professor, o sistema de
horários, o nível de envolvimento com os alunos; inadequação entre
formação e desenvolvimento profissional; clima organizacional e a
coordenação com as demandas da administração, da supervisão e da
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estrutura do local de trabalho; além da baixa remuneração salarial
(ANDRADE E CARDOSO, 2012, p.134).

Todos esses aspectos são constantemente vivenciados pelos
professores no Brasil e podem gerar o acometimento da Síndrome de
Burnout. Associado a essa realidade, a leitura de Huberman (2000) e a
proposição da identificação das diferentes fases do Ciclo de Vida da
Profissão Docente pode ajudar ao licenciando no entendimento das
situações tão presentes nas experiências do Estágio Supervisionado II.
Huberman (2000) buscou realizar estudos não apenas voltados
para os anos iniciais da carreira dos professores, mas sim em todo o
desenvolvimento para constatar os determinantes do destino
profissional dos professores. A partir disso ele cria uma série de
divisões a partir de fases determinadas pela quantidade de anos de
docência. No Quadro 1 são apresentadas uma síntese das fases
propostas.
Quadro 1
Síntese das fases de ciclo da vida profissionaldos professores
por Huberman

Fonte: Cardoso, 2017.

A primeira delas é a entrada na carreira (1 a 3 anos de docência).
Esta fase é dividida em dois estados, o primeiro de “sobrevivência” por
conta do distanciamento dos ideais e das realidades cotidianas da sala
de aula, trabalho, dificuldades com os alunos, material didático
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inadequado, entre outros. O segundo estado é a “descoberta” que
desperta a ideia de responsabilidade de ter uma sala de aula com os seus
alunos e sentir parte de um corpo profissional.
A fase de estabilização (4 a 6 anos), é marcada pela confiança
para realizar os objetivos didáticos, preocupando menos com o consigo
próprio e tendo maior conforto para enfrentar situações complexas e
inesperadas. Fase de diversificação (7 a 25 anos), é destacada como uma
fase de maior empenho na carreira dos professores fazendo a busca da
realização pessoal, sendo mais motivados e dinâmicos a procura de
autoridade e prestígio através de postos administrativos, mas nesta
mesma faixa etária apresenta um constante questionamento sobre uma
sensação de rotina na profissão. A fase de serenidade (25 a 35 anos), é
uma fase de monotonia onde os professores encontram situações
previsíveis em sala de aula, tratando de forma menos sensível com
alunos, colegas e diretores, determinando objetivos mais modestos para
o final da carreira docente.
E pôr fim a fase de desinvestimento (35 anos de docência), nesta
fase encaixa o grupo de docente que mesmo sem ter chegado a ter
experiência de diversos anos dando aulas, podem apresentar os
desestímulos voltados aos resultados dos trabalhos que pode ser
atrelado a junção de fatores trazidos de fases anteriores, direcionando
os enfoques para outras atividades e com tendência a rejeitar novas
reformas com o desejo terminar a carreira docente de maneira calma.
Nessa mesma perspectiva, Pessoa (2017) discorre sobre as
ideias de diversos autores que retratam sobre a teoria de ciclo da vida
dos professores, aponta que ela não é homogênea e que deve ser
compreendida nas dimensões pessoais e organizacionais.
No contexto pessoal, existe uma variedade de fatores que
influenciam os docentes: as relações familiares, os conflitos
pessoais, entre outros. O ambiente organizacional, de outro modo,
exerce influência sobre a carreira profissional por intermédio das
regulações da profissão, os estilos de gestão, as expectativas sociais
e outros aspectos mais (PESSOA, 2017, p.55).
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Com base no que foi disposto o objetivo deste trabalho é
apresentar a síndrome de Burnout e o Ciclo de vida do Profissional
Docente de Geografia especificamente caracterizando as
particularidades na visão teórica sobre a experiência de Estágio
Supervisionado, em especial sobre a atuação dos supervisores de
Estágio, profissionais da Escola campo de estágio.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho se deu
em três etapas. A primeira etapa aconteceu com a realização de
discussões em sala de aula de textos selecionados pelo o professor
orientador de estágio supervisionado, corroborando com um apoio
teórico para a efetivação propriamente do estágio. A segunda etapa foi
a realização do estágio dentro da escola, por meio da disponibilização
e aceitação pelo docente de Geografia, a partir disso foi realizado dentro
do cronograma de 40 horas/aulas observações do cotidiano escolar
como o espaço de permanência e de inter-relações, a estrutura da escola,
os profissionais administrativos e docentes, tendo como enfoque o
professor de Geografia além do convívio dos alunos no ambiente
escolar. Após a entrega do relatório de estágio iniciou-se a elaboração
da terceira etapa no GEMAC que se materializou neste artigo a partir
do aprofundamento teórico e sua relação com a experiência empírica
vivenciada na escola campo de estágio.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Primeiramente é necessária uma contextualização de como é o
ambiente da escola campo de estágio. Como anteriormente apresentada,
está situada na zona urbana e atende alunos de todas as regiões do
município que se deslocam por meio do transporte escolar municipal
quando o mesmo está disponível. A instituição atende os alunos do
Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio, comportando sete
turmas em seis salas de aulas e um refeitório que serve como sala
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improvisada para atender o alto contingente de alunos matriculados. A
sala dos professores é conciliada com a biblioteca (Figura 1 e 2).
Figura 1
Sala professores/biblioteca

Figura 2
Sala de aula/refeitório

Fonte: Acervo pessoal, 2019.

O início do estágio se deu por meio da escolha da referida escola
onde foi realizada a obtenção das informações com os gestores
administrativos que irão ser chamados de “X” e “Z”. Primeiramente, o
profissional “X”, durante conversas, apresentou desestímulos que
ocorreram durante a sua formação, apesar de não evidenciar uma idade
avançada relatou que realizou o término do curso apenas para obter o
diploma em uma instituição particular. Frases desestimulantes como:
“Meu amigo, desista você vai sofrer aqui...” foram ouvidas e marcaram
os primeiros momentos do estagiário na escola, que buscou entender a
relação deste tipo de declaração a partir do que lia sobre a Síndrome de
Burnout. Carlotto (2002) apresenta que uma das consequências de
Burnout em professores é a adoção de manifestações negativas em
relação aos alunos e apontando uma deterioração com a qualidade das
relações.
Considerando também as reflexões trazidas por Huberman
(2000), este profissional notavelmente ligado à fase da diversificação
por conta da ambição pessoal de conseguir um posto de administração
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da escola, contudo apresenta questionamentos de balanço da vida pois
evidencia a dificuldade da profissão.
O contato com os professores de Geografia foi diferenciado,
onde os dois apresentaram visões diferentes de como se preparar para a
profissão. Eles irão ser chamados de “A” e “B”. O contato com o
professor “A” foi circundado com discursos sobre a escolha de ser um
profissional da docência, apresentando comentário: “Tomara que
venham dez estagiários para darem aula no meu lugar”. Esta fala foi
evidenciada dentro da sala de aula e na sala dos professores onde a
maioria tratou o discurso em tom de piada.
Outro comentário do professor “A” foi em uma de suas salas de
aula apresentando o estagiário para os alunos dizendo que: “O estudante
de Geografia vai estagiar observando vocês aqui e vamos ver se ele vai
desistir ou não”. Os comentários apresentados por este professor podem
ser evidenciados como Síndrome de Bounout conforme aponta Carlotto
(2002, p. 24) ao tratar do “desenvolvimento de visão depreciativa com
relação à profissão”. Desse modo, mostra um “choque de realidade”
diferente do que o estagiário está acostumado a conviver.
Indagando-o sobre a situação atual da estrutura escolar foi
respondido que a escola estava totalmente diferente ao ano de 2018, um
dos motivos apontados é a lotação diante da transferência de vários
alunos que não continuaram na principal escola do município por conta
da alteração do modelo organizacional, transformando-a em período
integral e atribuídas pelo o nome de Escolas Cidadãs Integrais – ECI.
No decorrer foi possível presenciar um pronunciamento feito
para os alunos onde o profissional gestor “Z” informando aos mesmos
sobre a realização da prova do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB, “Os alunos que não querem fazer a prova não
precisam, por conta que vai prejudicar a nota da escola”, omitindo
dados que poderiam tornar mais evidente a situação da escola.
O professor “A” apresentava uma metodologia tradicional em
suas aulas utilizando sempre a lousa para escrever textos para manter
os alunos ocupados na maioria do tempo, e apresentando uma atividade
sempre de três perguntas para serem respondidas com base no texto e
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tendo como forma avaliativa a registro de visto nos cadernos dos alunos
para atribuir notas. Carlotto (2002, p. 24) apresenta que uma das formas
de identificar a síndrome nos aspectos profissionais é quando os
professores realizam de forma menos frequente e cuidadosa o
planejamento das aulas. Para Huberman (2000) a classificação da
serenidade pode ser atribuída, dizendo sobre o estabelecimento de
monotonia com as situações de aula, reduzindo o nível de ambição e
aumentando a sensação de confiança.
Ao final das atividades foi proporcionado uma conversa com o
professor “B” de Geografia na sala dos professores, onde apresentava
um discurso totalmente diferente do professor “A”, fazendo perguntas
sobre como estavam sendo a experiência de estagiar na escola, como
resposta às questões sobre as condições da estrutura de trabalho, o corpo
de alunos desinteressados com a escola e dificuldades de diálogo entre
a gestão e os professores. Dito isso, o professor “B” apresentou um
discurso para superar as atividades e estar disposto a enfrentar os
desafios que irão surgir.
Nesse sentido foi possível observar a teoria do ciclo de vida do
profissional docente faz presente nas escolas, neste último relato do
professor “B” poderia ser classificado que a fase da estabilização
segundo Huberman (2000, p. 39), por conta da tomada de
responsabilidades com o ensino dos alunos, um sentimento de
competência pedagógica crescente e um conforto ao enfrentamento de
situações complexas ou inesperadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi apresentado, as experiências de estágio estão
ligadas a formação do profissional docente e que se faz necessário
analisar os fatores que se tornaram significativos na observação do
futuro professor. Dentre o viés das teorias que foram relacionadas foi
possível considerar que o profissional está na linha de frente para
enfrentar as dificuldades geradas ao decorrer da profissão, efeitos estes
que sempre estão tornando depreciativa a profissão do professor.
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Os relatos evidenciam que o profissional “X” não teve uma boa
formação pois já apresenta fatores da Síndrome de Burnout apesar de
ainda aparentar ser jovem e estar em uma fase avançada do ciclo de vida
docente. Dessa forma, se faz necessário ter uma boa formação e se
comprometer com o objetivo da profissão pois o intuito da profissão é
para assegurar o futuro de outras gerações. Já nos comentários do
professor “A” de certa forma desestimula o futuro profissional docente
de geografia, impossibilitando criar um vínculo com o professor
supervisor por conta de sua visão sempre pejorativa da situação da
profissão do professor.
Na etapa em que foi realizado as observações do estágio foi
possível conceber que o ambiente escolar não era um dos melhores para
poder ministrar as aulas, tendo em vista do contingente de alunos
presentes na escola, a constante ausência de professores em sala de aula
permitindo com que os alunos transitem nos corredores e contrapartida
a administração da escola não atua com nenhuma providência para
organizar a escola. Relacionado a isso o profissional “Z” mostra um
total descaso com a realidade que acontece na educação omitindo
informações para obter um número mais alto no resultado final das
notas, consequentemente, aumentando a nota média da escola.
Foi possível ao notar o discurso do professor “B” que a
constante convivência com os profissionais e professores que
continham um discurso depreciativo estava sendo integrada na
concepção da ideia de escola na visão de futuro professor. Nesse
sentido, dentre o que os autores apresentaram, a baixa valorização e
desapontamento das atividades causam efeitos da síndrome de Burnout.
É importante expor que a análise apresentou uma
contextualização das limitações que os professores enfrentam para
desempenhar a profissão. Portanto, na realização do estágio foi possível
desenvolver esta pesquisa contribuindo para o ganho para a formação
do futuro professor desenvolvendo a habilidade da pesquisa e
aprimorando a escolha de ser professor a partir do contato com a
realidade da profissão.
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INTRODUÇÃO
Hoje um dos maiores desafios do ensino de Geografia é buscar
desenvolver metodologias significativas, assimilando o que está posto
no currículo escolar com a realidade do educando, de maneira dinâmica
e reflexiva sobre os conteúdos. E por mais que muitos professores
encontrem empecilhos na aplicação de tais práticas didáticas em virtude
de as escolas apresentarem dificuldades como a falta de materiais e
recursos, inviabilizando assim qualquer prática, observa-se que os
professores hoje reinventam-se, fazendo o uso de metodologias com
materiais acessíveis e de baixo custo, demonstrando desse modo, que
não é necessário deter e aplicar recursos tão sofisticados na sala de aula.
Em relação à formação inicial do professor, ele é estimulado a
criar e experimentar novas abordagens reflexivas no ensino, como por
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exemplo, a confecção de novas propostas didáticas que visem contribuir
decisivamente com a aprendizagem significativa da disciplina que irá
lecionar posteriormente. Nesse sentido, a universidade deve entregar
uma formação com o arcabouço teórico (disciplinas) e o prático
(estágios supervisionados) na formação inicial docente, preparando
desse modo para a atuação e prática profissional desse professor.
Este trabalho tem a intenção de lançar mão de uma proposta
didática para o ensino de Geografia sobre a temática: alimentos
transgênicos versus os orgânicos, no qual se apresenta sugestões (passo
a passo) de como desenvolver essa atividade didática. Na
contemporaneidade o campo assiste uma inserção em massa da
biotecnologia na agricultura acarretando profundas mudanças nas
relações do campesinato, o mundo rural torna-se aos poucos um espaço
de reprodução do capitalismo, induzindo novos hábitos e tipos
alimentares que a sociedade deve consumir. A Geografia, nesse sentido,
estuda essas transformações que ocorrem na sociedade e natureza, e no
ensino de Geografia essa abordagem deve ser transposta de forma
crítica e didática em sala de aula.
Justificamos a concepção desse trabalho em virtude de nossa
percepção enquanto docentes, onde analisamos nos intervalos das
escolas, que muitas vezes, os alunos consomem lanches como
salgadinhos e biscoitos (alimentos transgênicos), e que talvez não
saibam o que são e como são produzidos. Nessa perspectiva nos
questionamos: será que os alunos conhecem esses tipos de alimentos
que consomem e os riscos à sua saúde, e como abordar tal
problemática em sala de aula?
O ENSINO DE GEOGRAFIA NO SÉCULO XXI: COMO
TRANSPOR O CONHECIMENTO E O QUE APRENDER NA
CONTEMPORANEIDADE?
A Geografia, como uma disciplina obrigatória no currículo
escolar brasileiro presente no ensino básico, desempenha uma
relevância essencial à aprendizagem da educação geográfica para
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formação cidadã. Considerada uma disciplina que estuda as
transformações sociais e naturais no planeta, ela proporciona que o
educando compreenda essas mudanças nas diferentes escalas espaciais
do global ao local. Portanto, espera-se que no final do ciclo escolar, este
aluno desenvolva o raciocínio geográfico e que possa utilizar esse
conhecimento como cidadão ativo e consciente diante tantas
metamorfoses.
Para Santos (2006), a disciplina atenta-se em descrever o planeta
Terra e seus habitantes, principalmente nas relações entre eles e suas
obras resultantes, ou seja, toda ação humana sobre o planeta. Para
Kaercher (2002), a Geografia está no nosso cotidiano e é praticada por
todos mesmo sem perceber, ou seja, são ações como fazer o trajeto casaescola, viajar a uma cidade, participar de decisões políticogovernamentais do seu local e dentre outras. O professor de geografia
não pode descartar de suas aulas essas experiências, pois, são
conhecimentos prévios constituídos pela vivência do aluno que
possibilitam a compreensão de determinadas temáticas, como aponta o
Kaercher (2002):
[...] a Geografia é feita no dia-a-dia, seja através da construção de
uma casa, da plantação de uma lavoura ou através das decisões
governamentais ou dos grupos econômicos [...]. ou ainda em nossas
andanças/ações individuais pela cidade (pegar um ônibus, fazer
compras, etc.) (KAERCHER, 2002, p. 15).

O ensino de Geografia vem atravessando uma série de
redefinições e adaptações, principalmente, no que diz respeito
acompanhar, compreender e adequar ao ensino essas rápidas
transformações sociais e tecnológicas que o processo de globalização
traz no século XXI (VESENTINI, 2005). No entanto, muito se tem
refletido sobre o perfil do aluno que se pretende formar neste atual
mundo globalizado e tecnológico, pois, o modelo de ensino tradicional
não tem espaço neste século, ficando evidente que o sistema escolar
deve formar indivíduos criativos, ativos, críticos e que dominem essas
novas tecnologias.
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Vesentini (2005), enfatiza que é necessário quebrar aquele velho
paradigma que tanto as escolas como os professores não fazem uma
Geografia crítica escolar, ficando a responsabilidade da academia desse
papel, e infelizmente, há escolas que consideram “educação” apenas
como transmissão de conteúdo. Diante da problemática, ressalta-se a
importância da formação crítica do professor de Geografia, cujo papel
de educador vai para além de transmitir os conteúdos dos livros
didáticos, mas instruir as primeiras noções de cidadania e transpor
didaticamente a aprendizagem geográfica ao educando, ensejando
compreensões e aplicabilidades reflexivas ao seu cotidiano.
O termo “transposição didática” é bastante discutido e difundido
na formação do professor, Lestegás (2000) a define como a capacidade
que o professor tem de tratar e transformar o conhecimento científico
de sua disciplina ao conhecimento escolar. O professor quando
consegue transpor esses conhecimentos didaticamente à realidade do
estudante, alcança o objetivo de aproximar o aluno daquela determinada
temática. Todavia, a didática é de suma importância para atuação
profissional, pois, ela reflete na forma como o professor planeja e busca
estratégias de aprendizagens nas suas aulas e, de certo modo, isso
contribui no processo de ensino e aprendizagem.
PRODUÇÃO ALIMENTAR DE TRANSGÊNICOS:
ACUMULAÇÃO CAPITALISTA NO MUNDO RURAL

A

Os Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) ou
também conhecidos como “transgênicos” ganharam vigor e expansão a
partir da década de 1970, sobretudo com o avanço e consolidação da
biotecnologia e engenharia genética no campo. Alves (2004) salienta
que os OGMs são materiais genéticos de seres vivos alterados em
laboratórios no qual possibilita o cruzamento ou transferência de genes
de uma espécie a outra. Tal prática foi um sucesso de aplicação à
agricultura, pois viabilizou uma produção de alimentos em larga escala,
resistentes às pragas, modificados em seus valores nutricionais, bem
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como a difusão do capitalismo no campo com as empresas do
agronegócio.
A produção de alimentos transgênicos, trouxe à tona a
preocupação com a segurança alimentar em muitos países, pois, uma
das justificativas das vantagens da transgenia foi a redução da fome no
globo. O mesmo discurso da Revolução Verde (1950), porém, trouxe
outros problemas e riscos mais graves à sociedade contemporânea
(ALTERI, 2017). Isso fez com que a sociedade civil, pesquisadores e o
Estado se posicionasse com medidas sobre o uso e o controle desses
alimentos transgênicos “T” 7 . Atualmente uma das grandes
problemáticas da “produção dos transgênicos” são os seus efeitos
nocivos ao meio ambiente, a fauna e flora, e os riscos para a saúde
humana.
Em resposta aos alimentos transgênicos está a adesão dos
alimentos orgânicos em muitos países e no Brasil, sendo a agricultura
familiar a responsável por essa produção. Gomes (2004) aponta que os
motivos desse crescimento estão imbricados em discussões emergentes
acerca da biossegurança e da segurança alimentar, trazendo a
preocupação com a degradação ambiental e os efeitos prejudiciais para
a saúde. Por isso, o cultivo de produtos orgânicos são uma alternativa
no enfrentamento dessas problemáticas, haja vista que a agricultura
familiar produz e maneja alimentos sem o uso de agrotóxico trazendo
poucos impactos aos recursos naturais e promovendo um
desenvolvimento rural sustentável.
METODOLOGIA
A pesquisa é de objetivo descritivo-exploratório. Nesse tipo de
investigação se promove uma descrição do que será pesquisado e
proposto, explorando desse modo, uma temática na qual o pesquisador
7

No Brasil os produtos que contêm 1% de transgenia é obrigatório inserir em seus
rótulos o “T”. Essa rotulagem é assegurada pela Lei n° 4680/2003 que regulamenta o
direito à informação ao cidadão. Os produtos brasileiros que normalmente são
transgênicos são aqueles produzidos à base de soja, milho, algodão e canola.
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tem uma aproximação e conhece a problemática apontada (GIL, 2008).
Portanto, esta pesquisa vem lançar uma prática didática às aulas de
Geografia com a temática dos alimentos à base de OGMs, propondo
que os estudantes compreendam o assunto e reflitam sobre o que
consomem.
Inicialmente foi realizada uma leitura de obras que discutem o
papel do ensino de geografia e a expansão dos alimentos transgênicos
no campo, além de documentos extraídos da internet, como a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para localizar a sistematização do
conteúdo disposto no currículo, e da medida legal (lei) que estabelece a
visibilidade nos rótulos em produtos alimentares que são transgênicos
no Brasil.
Como o cerne do trabalho consiste no lançamento de uma
proposta didática, elaboramos um quadro explicativo, mostrando o
passo a passo com sugestões e adequações para que o professor faça
uso dessa metodologia. Assim, utilizamos fotografias para exibir os
alimentos transgênicos versus orgânicos que se encontram comumente
em mercados e de noticiários extraídos da internet que exprimem as
consequências da plantação transgênica ao meio ambiente e do seu
consumo a saúde. Por fim, enfatizamos os resultados almejados no
momento de culminância e a importância de discorrer essa temática no
ensino.
OS TRANSGÊNICOS VERSUS ORGÂNICOS UMA
ABORDAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA – SERÁ QUE
“SABEMOS O QUE COMEMOS?”
Para a realização desta prática pedagógica, o professor deve
estar no período no qual aborda esta temática8 para, assim, planejar sua

8

No currículo escolar de geografia, a abordagem sobre produção transgênica e de
orgânicos estão inseridos precisamente no 6° ano (ensino fundamental) e 2° ano
(ensino médio) em unidades intituladas sobre “mecanização e modernização no
campo”, e na BNCC, as competências atribuídas a trabalhar essa temática na
Geografia são: no 6° ano (EF06GE10) e 2° ano (EM13CHS304). Ver no documento
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aula associando à realidade da escola, da aula e de seus alunos. Dessa
forma, sugere-se que ocorra em duas aulas (teórica e prática) (QUA.
01), nas quais o professor consiga inicialmente discorrer a temática para
logo após os alunos assimilarem esse conhecimento diante da prática.
Quadro 01
Esquema de planejamento da oficina.
AULAS
TEÓRICA

AÇÕES/ATIVIDADES
1) Planejamento das aulas (teórica e prática).
2) Questionar se os alunos sabem sobre: alimentos
transgênicos e orgânicos.
3) Explanar a temática utilizando os recursos que dispõem.
4) Avaliação da aula e lançamento da proposta de oficina para
próxima aula em dois grupos para apresentar os alimentos
transgênicos versus orgânicos.

PRÁTICA

5) Organização do espaço da sala com: mesas e decoração da
feira.
6) Apresentação dos produtos pelos alunos nas duas mesas.
7) Apresentação das principais problemáticas do agronegócio
no meio ambiente e a saúde humana através de
noticiários/vídeos com uso de Datashow (sugestão).
8) Momento de socialização.

Fonte: SILVA, 2020.

Após o planejamento da aula (teórica), o professor escolhe se
ministrará sua aula de maneira expositiva ou o uso de algum recurso
audiovisual (exibir o “T” de transgênicos). No início da aula é
importante observar o conhecimento prévio dos educandos, sobretudo,
indagar se eles sabem o que seja transgenia? alimentos orgânicos?; o
que o campo produz?; quem são esses profissionais que trabalham nesse
ramo?; como esses produtos chegam à nossa mesa? e já ouviram os
termos em mídias de “agronegócio” e “agricultura familiar”. Neste
oficial da base disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em:
01 jun. 2020.
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sentido, feitos esses questionamentos, o professor conseguirá perceber
o nível de conhecimento que seus alunos têm com a temática para assim
prosseguir a aula.
Nos livros didáticos de Geografia são apresentados os
primórdios da organização social e econômica do campo durante a
história, enfatizando o avanço do capitalismo no mundo rural com o
discurso de “modernização” utilizando da ciência 9 e das técnicas
sofisticadas para o aumento da produtividade. E é nessa perspectiva que
o professor deve explicar o discurso “romântico” tão difundido sobre a
modernização do campo, abordando o advento da Revolução Verde
(1960), a qual fracassou no seu objetivo de extinguir a fome no mundo,
sendo o que realmente ocorreu foi a emersão de novos modos de
produção e uma (re)organização no mundo agrário, e a expansão do
agronegócio. Partindo desse exemplo, o professor inicia a discussão na
sala acerca da transgenia.
Logo após a explanação sobre os alimentos transgênicos deve
ser enfatizada a agricultura familiar. Este modelo de cultivo é uma
organização no qual as pequenas propriedades rurais utilizam o cultivo
da terra para plantação tradicional de grãos (arroz, feijão, milho etc.),
legumes e verduras sem agrotóxicos, como também de criações de
leiteiros para aproveitar leites, ovos e a carne, alimentos essenciais à
mesa da população. A forma de trabalho nesse modelo de cultivo utiliza
a força da mão de obra familiar, como também da contratação de
agricultores temporários em época de alta produção. Apesar dos
incentivos governamentais para a agricultura familiar brasileira, há
enormes desafios encontrados diante dos transgênicos que são
produzidos em larga escala.
É preciso salientar o que colocamos aqui como pontos para
discutir a dicotomia de produção transgênica versus produção orgânica.
São apenas sugestões, o professor deve encaminhar sua aula a seu
modo. Depois de concluída a aula, o professor deve avaliar seus
educandos e o que eles sintetizaram acerca do conteúdo. Esta avaliação
9

Biotecnologia, Química, Engenharia Genética, Zootecnia, Veterinária etc.
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pode ser: uma atividade no caderno, um debate, uma produção textual,
dentre outras que façam eles interagirem e que sejam capazes de expor
seus pontos de vista.
Ainda como processo avaliativo, propõe-se uma “oficina” para
casa para apresentar em dois grupos na semana seguinte. Organizando
da seguinte maneira: divide-se a turma em dois grupos (usando
qualquer critério), onde uma fica responsável por apresentar os
alimentos transgênicos e a outra os alimentos orgânicos. O objetivo é
que cada grupo possa exibir e explicar numa mesa, os transgênicos com
os rótulos “T” e na outra os orgânicos, aqueles que são produzidos na
zona rural ou da agricultura familiar. Posto isso, o professor juntamente
com os alunos organiza a sala com cortina, letras decorativas, mesas e
outras para projetar um espaço de feira, podendo também convidar
outras turmas da escola para apreciar a feira.
No Brasil, os alimentos transgênicos são vendidos em
supermercados apresentando mesmo de forma discreta no seu rótulo o
“T” que representa que esses produtos contêm até 1% de transgenia
(FIG. 01). Estes produtos comumente são aqueles que são
produzidos/contêm: soja, milho, algodão, canola e outros que são
modificados geneticamente. Diariamente consumimos transgênicos em
nossas alimentações e não damos devida atenção sobre o que
ingerimos10.

10

Como por exemplo: óleo de cozinha, margarina, massas de mingau e bolos,
salgadinhos de milho, milho, sardinha enlatada a maionese e outras.
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Figura 01
Alimentos transgênicos encontrados em supermercados

A – margarina; B – óleo; C – salgadinhos; D – massa para bolo;
E – ração; F – maisena.
Fonte: SILVA, 2020.

Quanto aos alimentos plantados ou produzidos na zona rural
oriundos da agricultura familiar, não são tão abundantes como os
transgênicos, pois, os pequenos agricultores não produzem em larga
escala, como também não utilizam insumos pesados para este tipo de
produção. Estes alimentos também podem ser encontrados em
supermercados, porém, com preços maiores devido à baixa produção.
Na agricultura familiar esses produtos (FIG. 02) são aqueles tanto de
origem vegetal como animal11.

11

Verduras e legumes sem agrotóxicos, frutas, farinha e goma de mandioca
(produzidos em período de farinhadas), carnes de “terreiros”, ovos “caipiras”, leite
“mugido”, doces caseiros, milho, feijão, macaxeira, manteiga da “terra”, gordura
(banha) de animais e dentre outros.
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Figura 02
Alimentos naturais e orgânicos plantados/produzidos no
campo

A – banha de porco; B – orgânicos; C – fécula de mandioca;
D – manteiga da terra; E - hortelã; F – farinha de mandioca
Fonte: Imagens da internet, 2020.

O professor irá perceber que os alunos do grupo dos alimentos
orgânicos podem ter dificuldade de encontrar estes insumos,
principalmente, se for uma escola localizada no centro urbano. Se for
uma escola de pequena cidade localizada no interior ou de zona rural
encontrarão mais variedades. Mesmo assim, é possível que haja uma
menor variedade desses alimentos, podendo assim justificar que não há
tanta expressão desses produtos da agricultura familiar no mercado, ou
seja, não consumimos alimentos orgânicos no cotidiano.
Após a finalização das apresentações é essencial o momento de
socialização com a turma, pois neste momento, o professor deve fazer
uma síntese com os alunos do que foi compreendido sobre o que
consumimos e a repensar nossos hábitos alimentares. Partindo desse
contexto o professor pode utilizar noticiários e pesquisa, expondo
exemplos de noticiários (impressos ou por Datashow) acerca da
temática, havendo diversas dessas notícias na internet que podem ser
utilizadas para ajudar a enriquecer a aula. Exemplos como: algumas
- 146 -

doenças possivelmente causadas pelos transgênicos como câncer e
tumores 12 ; uma proposta do senado brasileiro para retirada dos “T”
rótulos dos alimentos 13 ; danos causados pelos agrotóxicos ao meio
ambiente 14 ; a sobrevivência e políticas da agricultura familiar
brasileira15. A ideia é gerar uma rede de debate na turma sobre esses
eventos.
O resultado esperado desta proposta didática é o aprimoramento
das aulas por parte do professor ao utilizar metodologias como essa, a
fim de estimular novas práticas e atividades de ensino no ambiente
escolar, pois, tal estímulo possibilita atiçar a criatividade na elaboração
de novas metodologias ativas e significativas em aulas posteriores.
Enquanto aos educandos, que eles possam olhar com uma nova óptica
temáticas abordadas pela Geografia com maior criticidade.
No caso dessa prática sugerida, o objetivo central é que os
educandos assimilem este conteúdo geográfico ao seu cotidiano,
pegando aqui a exemplo do tipo de alimentação que consomem. Esperase que eles possam diferenciar os dois modelos de cultivos e seus
alimentos vendidos, refletindo o porquê do campo está passando nas
últimas décadas por toda essa “modernização”, e qual a outra face desse
discurso em cima da agricultura tradicional, dos camponeses e do meio
ambiente. Como a prática se deu na coleta e exibição de alimentos, é
pretendido que os educandos possam pensar sobre o que ingerimos e

12

Transgênicos causam até três vezes mais câncer em ratos, diz pesquisa. G1 Globo,
2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/09/alimentostransgenicos-causam-cancer-em-ratos-aponta-pesquisa.html>. Acesso em: 30 de abr.
2020.
13
Embalagens podem deixar de exibir selo indicativo de transgênicos. Rádio Senado,
2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/projeto-queretira-dos-rotulos-de-alimentos-o-selo-indicativo-de-transgenicos-esta-na-ctfc>.
Acesso em: 30 de abr. 2020.
14
Os danos dos agrotóxicos ao meio ambiente. EcoDebate, 2011. Disponível em:
<https://www.ecodebate.com.br/2011/04/12/os-danos-dos-agrotoxicos-ao-meioambiente/>. Acesso em: 30 de abr. 2020.
15
Qual a situação da agricultura familiar no Brasil?. Politize. 2020. Disponível em:
<https://www.politize.com.br/agricultura-familiar/>. Acesso em: 30 abr. 2020.
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quais os efeitos nocivos dos alimentos transgênicos a longo prazo no
nosso organismo e no meio natural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assistimos na contemporaneidade as mudanças científicas,
técnicas, políticas, sociais, econômicas e dentre outras que o século XXI
impõe, e todas essas metamorfoses são sentidas no sistema educacional
dos países. A educação é um reflexo da sociedade no tempo e espaço
que o indivíduo se encontra. Portanto, apesar da resistência das escolas
de manter o modelo de ensino tradicional, ele aos poucos vai
desaparecendo, pois no mundo globalizado onde os fluxos são
instantâneos devemos repensar que tipo de alunos estamos formando
para conviver e atuar numa sociedade tão complexa e conflitante. E essa
formação voltada à contemporaneidade requer uma mudança brusca em
todo o sistema educacional.
A Geografia é uma disciplina escolar privilegiada neste
contexto, ao estudar as relações entre o homem e a natureza no espaço
geográfico. Estas ações ocorrem nas interações espaciais cotidianas,
devendo assim, todos como cidadãos participar e ao mesmo tempo
compreender estas ações com um olhar reflexivo e crítico. No ensino
de Geografia, o professor consegue trazer essas práticas e experiências
cotidianas que estão na vida do educando, isso também é fazer um
ensino de Geografia reflexivo, dinâmico e interdisciplinar. Assim, a
escola tem o papel de entregar à sociedade um jovem escolarizado,
preocupado com o bem comum e apto a viver nela (CAVALCANTI,
2002).
Nas últimas décadas houve mudanças significativas na
educação, principalmente diante da óptica do que é “dar uma aula” para
os professores, nas licenciaturas ou cursos de formação de professores.
Há uma grande preocupação na preparação do profissional docente: a
didática geral (conhecimentos da identidade/atuação docente) e a
didática específica (transposição didática transformar o conhecimento
científico de sua área em conhecimento escolar). Muitos professores
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vêm apostando em atividades lúdicas e práticas que estimulem os
estudantes a pesquisar e participar das aulas, e que principalmente
compreendam a temática de uma maneira mais significativa, dinâmica
e interativa, possibilitando trabalhos em equipe e um rico diálogo entre
professor e aluno.
Muitos alunos queixam-se do modo enfadonho da utilização do
livro didático de Geografia geral nas aulas e por considerar bem distante
de sua realidade. O professor neste momento deve conduzir as temáticas
abordando o cotidiano e realidade deles. Portanto, a proposta de ensino
indicada neste trabalho é voltada à temática de alimentos, estudo este
que a ciência geográfica analisa a partir das relações do mundo agrário.
Partindo dessa concepção, pensamos numa proposta de ensino onde
pudéssemos inserir dentro da sala de aula uma comparação desses
produtos que consumimos, enfatizando essa “modernização” dolorosa
que o campo sente nessa atual fase do capitalista e, principalmente quais
os danos à saúde humana desses OGMs. Nisso, podemos fazer a
seguinte reflexão aos alunos, mas a todos será que: sabemos o que
colocamos na nossa mesa e o que comemos?”
REFERÊNCIAS
ALTERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura
sustentável. ________. Por que os transgênicos são incompatíveis com
a agricultura sustentável. Expressão Popular/AS-PTA, São Paulo,
2017. P. 49-79.
ALVES, G. A. A Biotecnologia dos transgênicos: precaução é a
palavra de ordem. Revista HOLOS, ano 20, p.1-10, out. 2004.
CAVALCANTI, L. S. Geografia e prática de ensino. Goiânia:
Alternativa, 2002.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo:
Atlas, 2008.

- 149 -

GOMES, I. Sustentabilidade social e ambiental na agricultura
familiar. Revista de Biologia e Ciência da Terra, v.5, n.1, p. 1-17,
jul./dez. 2004.
KAERCHER, N. A. A Geografia é o nosso dia a dia. In:
CASTROGIOVANNI, A C. (Org.). Geografia em sala de aula:
práticas e reflexões. 2ª. Ed. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS/AGB, 1999. p. 57-63.
LESTEGÁS, F. R. Concebir la geografia escolar desde uma nueva
perspectiva: uma disciplina al servicio de la cultura escolar. Boletim
de la A. G. E. n. 33, p. 173-86, sept. 2002.
SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e
Emoção, 4ªEd, São Paulo: EDUSP, 2006.
VESENTINI, J. W. (Org.). O ensino de geografia no século XXI.
Campinas: Papirus, 2004. (Coleção Papirus Educação).

- 150 -

ESTÁGIO: A PRÁTICA COMO
INSTRUMENTALIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM
GEOGRAFIA
Francisco Mateus Pereira
Universidade Federal de Campina Grande
mp709034@gmail.com
Israely Alves de Brito
Universidade Federal de Campina Grande
israelyalves_@hotmail.com
Maria Aparecida de Souza Oliveira
Universidade Federal de Campina Grande
mariaaparecida260497@gmail.com

INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é um momento entre a teoria e prática
onde pode-se levar a refletir sobre o processo de formação do professor
entre vários outros questionamentos. A partir do momento em que o
discente tem a experiência de relacionar ambas as partes, inicia-se o
processo também de reflexão do local ao qual está inserido. É a partir
desse momento em que o discente sai da plateia como observador e
passa a atuar como o ator principal.
Desse modo, estágio vai proporcionar ao discente um momento
de pesquisa, análise e de encontro com o seu eu e o ser professor. Diante
das várias etapas que o estágio proporciona o aluno o mesmo vai poder
desfrutar de cada fase indo desde a observação até o momento de
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regência na sala de aula. Assim, evoluindo e conhecendo esse espaço
muitas vezes tão complexo.
Pimenta (2005, p.26) afirma que o saber docente não é formado
apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. Em
relação a determinada colocação, vale ressaltar, que a prática não se
fundamenta antes de se ter uma base a partir da teoria onde torna-se
necessário avaliar vários pontos de vista para que assim, possamos
desenvolvê-los na prática. Devemos estar cientes ainda, de que o saber
se encontra em constante transformação, necessitando assim que
sempre haja uma modificação do seu ponto de vista, das atitudes,
posturas e atuação no exercício educacional.
É nessa perspectiva que executamos a realização deste artigo,
pois, é de extrema importância entender o estágio como instrumento de
desenvolvimento das habilidades em Geografia, tendo uma relação
entre a teoria estudada na universidade e execução da prática nas
escolas.
Representar a inserção do professor em formação no campo da
prática profissional para ter a experiência da docência, vivenciando a
regência de classe e a realidade da sala de aula, que são saberes
fundamentais na construção da identidade docente. Cabe aqui
apresentar um esclarecimento elaborado por Pimenta e Lima (2004, p.
24), ao conceituar o “estágio curricular” como aquele que enquanto
campo de conhecimento permite ao (a) estudante analisar, investigar e
interpretar criticamente o campo profissional, seu objeto de estudo, e o
“estágio profissional”, cujo objetivo é de inserir os alunos no campo
profissional.
Dessa forma, a inserção do estudante de Geografia como
estagiário na escola lhe proporcionará a construção de conhecimentos
durante o período de estágio, podendo analisar e desenvolver suas
habilidades no decorrer do percurso. De acordo com Pimenta e Lima:
O estágio como campo de conhecimentos e eixo curricular central
nos cursos de formação de professores possibilita que sejam
trabalhados aspectos indispensáveis à construção da identidade, dos
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saberes e das posturas específicas ao exercício profissional docente.
(2004, p. 61).

Partindo deste pressuposto, o objetivo desse resumo foi
apresentar a importância do estágio supervisionado como instrumento
para o desenvolvimento da prática no ensino de geografia. Este artigo,
busca mostrar a relação entre a teoria adquirida na universidade e o seu
desenvolvimento na sala de aula através da prática.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: TEORIA X PRÁTICA
O conhecimento geográfico está presente no dia a dia de
qualquer indivíduo que compõe o planeta Terra, como: o lugar onde
vivemos, sua vegetação, clima, relevo, hidrografia, cultura, população,
urbanização, etc. Contudo, muitas vezes pode passar despercebido aos
olhares das pessoas.
Conhecer o próprio local do qual fazemos parte, é o primeiro
passo para compreender o meio no qual estamos inseridos, podendo
adquirir estes conhecimentos a partir de associações com o que
aprendemos em sala de aula e as situações do cotidiano. Podemos
aprender a geografia ainda, a partir do estudo de diversos geógrafos de
diferentes épocas explicando a diversidade que é o espaço geográfico e
impondo nosso senso crítico acerca do assunto.
A Geografia surgiu como uma ciência descritiva. Servindo
apenas para adquirir conhecimentos em relação ao clima, a vegetação,
o relevo, entre outros, não sendo relacionados os aspectos humanos com
o meio no qual está inserido. Com o passar do tempo notou-se que era
necessário vincular o meio com o social, com as relações entre ambos,
pois quando estudamos o espaço geográfico também tornar-se
necessário estudar a interação humana com o mesmo.
Associar teoria e prática em sala de aula é a melhor forma de
construir conhecimento. Durante o estágio supervisionado fica bem
claro que as práticas pedagógicas estão presentes para auxiliar e facilitar
a aprendizagem e que muitas vezes funcionam para uma turma de
alunos, mas podem não funcionar em outras, já que cada indivíduo se
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diferencia dos demais e se expressa de uma determinada maneira. Podese observar na imagem um que a professora que dando uma aula de
conteúdo descritivo, sem imagens ou algo a mais. Em uma análise
rápida vê que todos estão engajados em aprender o assunto, mas
acompanhando algumas aulas pude perceber que somente uma parte da
turma realmente chega a entender o assunto. Pois, de alguma forma nós
como docentes não podemos nos adaptar há vários métodos para que
toda a turma aprenda de forma igual. Isso se torna um trabalho que não
cabe somente ao professor e sim ao corpo de funcionários da escola
como um todo.
OBSERVAÇÃO DA TURMA DE ESTÁGIO

Imagem 01; Fonte: Arquivo Pessoal

Mesmo nas universidades, na maior parte das vezes, ocorre uma
separação entre teoria e prática. Algumas disciplinas se atêm apenas a
parte teórica deixando de utilizar a prática como um complemento
importante para a formação dos futuros docentes. Nas escolas, podemos
observar constantemente, professores utilizando apenas o livro didático
como fonte de conhecimento. Com isso, acaba deixando de lado a
vivência dos alunos no meio em que estão inseridos. Utilizar o livro é
importante para servir de auxílio, porém, torna-se necessário recorrer a
outros meios para que ocorra sempre a construção do conhecimento.
Para Lima:
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Pensando a leitura como um dos mais importantes auxiliares da
formação docente, no sentido do acesso a novos conhecimentos, o
cuidado com o conteúdo e com a maneira de trabalhar com essa
atividade poderá ser uma nova preocupação para aqueles que
trabalham com os profissionais do magistério em serviço (LIMA,
2002, p. 29).

Durante o estágio, os futuros professores começam a colocar em
prática conhecimentos obtidos na universidade com o auxílio do
professor(a) da escola. É nessa fase que vivenciamos parte da realidade
do nosso futuro próximo como docentes. A partir daí surge o
nervosismo e as preocupações de conseguir fazer com que a aula seja
produtiva e que os alunos consigam de fato aprender algo. Nóvoa
afirma que:
A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos
professores, no quadro de autonomia contextualizada da profissão
docente. Importa valorizar paradigmas de formação que promovam
a preparação de professores reflexivos, que assumam a
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que
participem como protagonistas na implementação de políticas
educativas (NÓVOA, 1995, p. 27).

O estágio é uma etapa de extrema importância para a formação
dos discentes. Nele, a associação entre a teoria aprendida na
Universidade será posta em prática através das aulas e estudos de
campo. De certa forma, há um envolvimento com a realidade dos
alunos, fazendo novas amizades, adquirindo novas experiências, novas
perspectivas e conhecimentos. Através do estágio supervisionado é que
teremos de fato uma breve vivência da carreira como futuros
professores.
Durante a parte prática do licenciado que diz respeito ao estágio
supervisionado, o indivíduo tem a oportunidade de além da sala de aula,
conhecer o meio escolar como um todo, pois sabemos que para que este
ambiente funcione, é necessário que todos desempenhem seus devidos
papéis, desde o zelador da escola até a diretora. Cada pessoa que
compõe aquele ambiente, advêm de um meio social distinto, e não há
como separar as vivências sociais do meio escolar.
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Quando pensamos em geografia na sala de aula, já que o meio
social de cada indivíduo é levado inconsequentemente para o ambiente
escolar, é essencial que o professor se adéque a fatos do cotidiano para
que haja um aproveitamento maior acerca do assunto discutido.
Apesar do meio social estar inserido na escola, muitas das vezes
aquele ambiente é um refúgio para vários indivíduos. Seja um professor
que discutiu com seus familiares antes de ir trabalhar, um aluno que está
querendo atenção por não ter em sua casa, ou está naquele ambiente
para se alimentar por não ter o que comer entre outros fatores. Devido
a estes fatores e diversos outros que não foram aqui mencionados,
torna-se indispensável desenvolver atividades que chamem a atenção
dos alunos, tirando-os da realidade por alguns momentos, já que não há
capacidade para acompanhar a vida de cada indivíduo fora do ambiente
escolar.
Não é fácil buscar trazer atividades diferenciadas que despertem
a curiosidade do mesmo, porém vale muito a pena por gerar um
aprendizado maior do que seria se o professor utilizasse apenas o livro
didático, por exemplo. Algumas destas atividades podem ser um filme
ou vídeo em relação ao conteúdo para discutir o mesmo.
O desenvolvimento de práticas diferenciadas em sala de aula,
acarreta no melhor aproveitamento em relação ao aprendizado, devido
ao interesse mútuo dos alunos por estarem saindo um pouco da rotina e
realizando atividades diferentes.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO PROCESSO DE
FORMAÇÃO
O estágio supervisionado consiste no elo entre o futuro
professor e a prática profissional. Este vínculo se estabelece por
intermédio de atividades de observação e regência. O Estágio
supervisionado é uma exigência da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96 nos cursos de formação de docentes).
O professor é peça chave no processo de desenvolvimento
educacional. Com tarefas designadas de trabalhar o conhecimento e
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desenvolvimento dos alunos. E para poder exercer a profissão, os
licenciando passam por uma formação onde é trabalhado metodologias,
práticas e instrumentos para um melhor desenvolvimento pessoal e
profissional.
Para que os alunos dos cursos de licenciatura obtenham o título
e exercício da profissão, necessita realizar o componente curricular
denominado estágio supervisionado. Essa prática realizada em
instituições de educação básica, privadas ou públicas, e requer
dedicação, responsabilidade e envolvimento dos profissionais que terão
contato com situações reais de trabalho. O contato é estabelecido por
atividades de observação e regência, atuando em sala de aula
ministrando conteúdo específicos e destinados à determinada série.
Muitas vezes o Estágio Curricular é o primeiro contato com a
sala de aula, por isso o estágio tem um grande papel na formação de
profissionais, sendo também a parte em que muitos decidem se continua
ou desiste de ser professor.
Durante as etapas do estágio, o futuro professor terá que concluir
quatro estágios divididos entre ensino Fundamental e Médio. O Estágio
I consiste em começar a conhecer o ambiente escolar, se habituar, e
fazer observações da sala de aula, do professor regente, dos alunos,
entre outros. Esse primeiro passo é importante, pois começa de fato, a
conviver com a realidade e o dia a dia dos professores no ensino básico.
No Estágio II, aumenta as responsabilidades e o nível, esse estágio deve
ser realizado nas séries de 6° e 7° ano. A partir dele, inicia-se a regência,
no Estágio III, as aulas serão no 8° e 9° ano, e por fim, o Estágio IV, no
Ensino Médio.
Durante os estágios, podemos ver possibilidade e dificuldade e
assim procurar obter possíveis soluções, coletar e analisar o que
acontece nas semanas de observação e regência, usar metodologias e
práticas educacionais que aprendido na faculdade. Quando há uma falta
de interesse por parte do estagiário, deixando de lado as suas
responsabilidades com a disciplina, com a escola e os alunos, e fazendo
com que suas aulas sejam aleatórias ignorando o rendimento e
aprendizagem dos estudantes, o estágio torna-se insatisfatório e
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desmotivador. Sendo apenas o preenchimento de fichas e relatórios, não
adicionando nada em seu conhecimento, experiências e na educação
dos alunos. O futuro licenciado cumpre apenas o protocolo que lhe
garante a aprovação na disciplina. Parente e Mattos (apud TOMAZ e
BUENO, 2016, p. 3) posicionam-se:
[...] muitos cursos ainda teimam em trabalhar: implementando a
lógica da observação-regência. A observação como momento em
que o aluno, mero espectador, observa, registra, relata e produz seu
“diário de campo”, sem intervenções. Como se a presença do aluno
não alterasse a dinâmica da escola. A regência como um momento
privilegiado da prática docente, posterior à observação. Como se o
processo de ensino ocorresse de forma fragmentada, linear e com
terminalidade específica. [...] Um estágio meramente de observação
pode ser comumente sinônimo de ociosidade e de repetições. O que
esperar de um estágio “de observação” durante um semestre na
mesma escola, na mesma sala de aula e na mesma turma,
observando uma única professora, em uma rotina que não se altera?
(PARENTE; MATTOS, 2015, p. 66-67).

O estágio supervisionado vai muito além de um simples
cumprimento de exigências estabelecidas pelas universidades. É uma
oportunidade única de crescimento pessoal e profissional, onde há uma
aproximação entre as universidades e a escola. As escolas abrem as
portas para receber o estudante em formação, o estagiário é
recepcionado pelo professor da disciplina que o integra no
planejamento escolar.
Parente e Mattos (2015, p. 69) apud Tomaz e Bueno (2016,
p.12) afirmam que:
No momento do estágio que muitos alunos descobrem o que vem a
ser de fato uma licenciatura.” É aqui, portanto, que muitos
abandonam a licenciatura escolhida ou abraçam-na de vez. Esse fato
é facilmente compreendido quando se pensa que é no estágio
supervisionado que ocorre a exposição do aluno em formação à
realidade educacional, “às condições histórico-material da escola e
às condições socioeconômicas, sociais e culturais das escolas da
educação básica.
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O estágio supervisionado constitui-se no momento de
aprimoramento dos conhecimentos e das habilidades para o exercício
profissional. Integrar a teoria com a prática por meio das experiências
obtidas ao longo da formação profissional. É um momento propício
para a reflexão de suas práticas e em que deve melhorar na formação da
identidade docente profissional.
Segundo (CORTE e LEMKE, 2015, p. 2) “o desenvolvimento
profissional dos docentes é um processo que envolve a compreensão
das situações concretas que se produzem nos contextos escolares onde
eles atuarão”.
Dessa forma, o discente a partir do estágio supervisionado
consegue entender como será sua profissão futuramente, olhar o espaço
inserido de uma forma mais crítica e analista podendo dessa maneira
buscar soluções diante dos problemas enfrentado e aperfeiçoar suas
habilidades a partir do percurso. Assim de acordo com (CORTE e
LEMKE, 2015, p. 3):
O que percebemos, muitas vezes, é uma burocratização dos
processos que envolvem o estágio supervisionado, em que
acadêmicos e professores-formadores focam sua atenção em
elementos organizacionais e se esquecem de refletir e analisar
criticamente a respeito da atuação e do processo de formação.
Entende-se que a formação inicial deve ser pautada pela
investigação da realidade, mediante processos de reflexão sobre
essa realidade, a fim de avaliarem, professores-formadores e futuros
professores, seu papel e sua atuação nesse processo.

O estágio supervisionado é um dos processos mais importante
da formação dos discente na universidade pois, é um dos primeiros
momentos que os alunos entram em contato com a realidade da escola.
Assim, podendo levá-los a refletir e investigar o espaço que se
encontram. Para Pimenta e Lima:
Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização,
a reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e
aprender. Envolve experimentar situações de ensinar, aprender a
elaborar, executar e avaliar projetos de ensino não apenas nas salas
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de aula, mas também nos diferentes espaços da escola (Op. Cit.
2012, p. 55).

Dessa maneira, formar um professor não é apenas colocá-lo
dentro de uma sala de aula para que ele siga as regras da grade
curricular, isso vai bem mais além. É preciso fazer que o discente
desperte o interesse e para que isso ocorra é necessário que o professor
acompanhe o aluno de forma que possa norteá-lo e ajudá-lo em questões
que o mesmo tenha dificuldade e que a escola também possa contribuir
para um melhor desenvolvimento.
Para Leffa, a formação de professores “tem sido descrita como
uma preparação mais complexa do professor, envolvendo a fusão do
conhecimento recebido com o conhecimento experimental e uma
reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento” (LEFFA, 2001, p.
335).
Vale ressalta que durante o processo de formação na
universidade a grande maioria dos alunos idealiza a escola perfeita e
sem problemas, por ainda ter esse distanciamento entre ambas, se
deparando com um contexto diferente do que esperava, onde é nesse
início de choque de realidade em que ele irá precisar de um
acompanhamento através de formações que ajudem a suporta a
realidade do espaço inserido e permaneçam na docência (MUCH, 2017,
p. 55), por sua vez, destaca que em nosso país, os cursos de licenciatura
têm a duração de aproximadamente quatros anos. Período em que o
futuro professor tem acesso a se apropriar dos conhecimentos básicos
para o exercício da futura profissão. O estudante ao ingressar no curso
de formação de professores, acredita que ao termino deste processo
estará preparado para “dar aula”. Porém quando ingressa no mercado
de trabalho, na carreira docente, seja em instituição pública ou privada,
se depara com demandas que não sabe como resolver com a bagagem
de conhecimento que possui. Constata que a realidade das escolas
públicas, muitas delas sucateadas, com turma de alunos heterogêneos,
com interesses e vivencias diversas, é bem diferente daquelas que lhe
apresentaram na formação inicial.
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Certamente, é necessário ampliar o olhar em relação ao estágio
supervisionado pois, é através do mesmo que os aluno consegue
desenvolver a experiencia dentro da sala de aula e investigando,
analisando buscando solucionar os problemas encontrados diante do dia
a dia. Assim, como afirmam Barreiro e Gerbran (2006, p. 118),
Esse sentido, a formação para a docência de qualidade deve se
pautar na perspectiva investigativa, na qual a pesquisa, assumida
como princípio científico e educativo, apresenta-se como uma
proposição metodológica fundamental para o rompimento das
práticas de reprodução.

Os novos desafios encontrados na carreira docente requerem
muito mais que alunos que cumpre o estágio supervisionado por
obrigação de passarem em uma disciplina sem usar a pesquisa,
investigação, reflexão e força de vontade para lhe dá com as barreiras
encontrada no percurso do caminho trilhado. O discente tem que
passarem por um processo de formação que se enquadre com todos
esses desafios e que seja acompanhando durante esse percurso. Com
tudo isso:
É preciso estabelecer um preparo que proporcione um
conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética que
leve a valorizar a necessidade de uma atualização permanente em
função das mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos
de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo
rigoroso e investigativo. Aprender também a conviver com as
próprias limitações e com as frustrações e condicionantes
produzidos pelo entorno, já que a função docente se move em
contextos sociais que, cada vez mais, refletem forças em conflito.
Isso significa que as instituições ou cursos para a formação inicial
deveriam ter um papel decisivo na promoção não apenas do
conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão
docente, comprometendo-se com o contexto e a cultura em que está
se desenvolve (IMBERNÓN, 2014, p. 63-64).

É importante lembra que principalmente o docente de
licenciatura em Geografia tem que estar preparado para esses desafios
relacionados a contemporaneidade pois, a Geografia tem que tentar
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acompanhar a sociedade que muda a todo instante e tentar construir uma
ponte com esse conhecimento multável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio curricular supervisionado se tornou uma importante
ferramenta para a construção da identidade profissional. Lugar de
bastante troca de conhecimentos, por isso é uma prática que precisa ser
intencional. Onde o professor da disciplina e os professores do estágio
estejam sempre supervisionando, pois sempre haverá um caso em que
o aluno precisará de ajuda. Havendo assim, sempre aquela imensa
aprendizagem do ponto de vista do docente e do discente.
Se quisermos que o estágio não seja apenas um cumprimento
obrigatório de tarefas, teremos que torná-lo parte de nós. Abraçando-o
com força e garra, transformando aquela tarefa em um privilégio.
Ser um professor, especialmente de Geografia é fácil. O difícil
é ser um bom professor e fazer a diferença através do aprendizado na
vida de cada aluno. Pelo contrário, se o professor finge que ensina, os
alunos também fingirão que estão aprendendo. A geografia é mais que
uma sala de aula, é o meio no qual estamos inseridos e as relações
sociais existentes no mesmo, por isso a importância de ser estudada, por
isso a importância de não ser vista como apenas uma matéria da grade
curricular que basta decorar para passar, geografia é meio, geografia é
vida.
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INTRODUÇÃO
Quando nos referimos ao processo de inclusão, logo pensamos
nas questões de acessibilidade e na qualidade da educação, bem como
na necessidade de uma nova organização dos espaços educacionais,
remodelando o currículo, eliminando barreiras que dificultam/impedem
a participação e aprendizagem de forma geral no ambiente escolar
(ANDRADE, 2013).
Há alguns anos atrás ao ingressar no curso de Geografia da
Universidade Regional do Cariri (URCA), com a intenção de tornar-me
licenciado em Geografia, jamais imaginei defrontar com tantos desafios
na educação regular. Principalmente no que se refere à inclusão de
alunos Surdos. Na minha formação acadêmica tive contato com alunos
surdos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID, no qual estive como bolsista por mais de um ano.
Os estudantes surdos despertaram-nos o anseio de
compreender sua cultura, história e seus processos de ensinoaprendizagem com ênfase nos conteúdos e aulas de Geografia.
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Ensinaram-nos a enxergá-los não como deficientes, subalternos ou
inferiores, e sim como “Surdos” (com letra maiúscula, termo utilizado
por alguns pesquisadores para referir-se aos surdos pertencentes a uma
comunidade linguística e politicamente organizada).
A partir disso, surgem alguns questionamentos e inquietações
que originam esse trabalho, dentre os quais: Quais seriam os fatores que
estariam criando obstáculos para o ensino-aprendizagem do estudante
surdo na educação regular? Quais metodologias podem contribuir para
o ensino-aprendizagem dos alunos surdos, de maneira especial nos
conteúdos de Geografia?
Tal especificação é decorrente da área de conhecimento do
pesquisador e por considerar que a Geografia tem como objetivo
mostrar a diversidade do mundo considerando o social, o cultural e a
natureza, pode esta, constituir-se em uma importante aliada à inclusão
social e escolar.
Estas questões despertaram nosso olhar para as Instalações
Geográficas que Ribeiro define
A Instalação Geográfica como uma forma de representação de um
conteúdo geográfico pesquisado e trabalhado criativamente com
signos e símbolos aplicados sobre materiais produzidos ou não pelo
homem. Essa instalação pode ser montada na escola/universidade
ou para além de seus muros atingindo uma dimensão social
(RIBEIRO, 2016, p. 12).

Neste sentido, é que acreditamos no potencial da Instalação
Geográfica como metodologia no processo de ensino e aprendizagem
da Geografia para o aluno Surdo, bem como, do seu caráter inclusivo,
colocando em evidencia e promovendo o conhecimento significativo,
possibilitando aos alunos a capacidade de situar-se num mundo em
permanente mudança, interpretando-o de forma ativa e participativa
(SILVA, 2019).
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METODOLOGIA
Apoiaremos em uma abordagem qualitativa com estratégias
descritivas, exploratória e explicativa (GIL, 1995), através da pesquisaação (THIOLLENT, 1985), tendo por princípio ouvir os sujeitos
envolvidos nesta pesquisa, buscando compreender suas representações
sobre o processo de ensino-aprendizagem da Geografia, a partir das
Instalações Geográficas (SILVA, 2019).
Silva destaca que a pesquisa-ação
possui três etapas bem definidas ou passos direcionados de trabalho:
o primeiro corresponde ao ato de investigação; o segundo de análise
do local das pretensões da pesquisa e todos os elementos que fazem
parte da interatividade do meio pesquisado; e o terceiro, a
tematização, a programação/ação, a elaboração das temáticas e
estruturação das propostas (SILVA, 2019, p. 17).

Nesta perspectiva, buscando analisar as contribuições da
Instalação Geográfica como metodologia no processo de ensinoaprendizagem da Geografia para o aluno surdo, faremos uma
intervenção pedagógica que será realizada, na Escola de Ensino
Fundamental Centro Educacional de Mauriti – CEM, localizada no
município de Mauriti ao sul do estado do Ceará, numa turma de ensino
fundamenta II, com estudantes surdos incluídos.
A partir da produção e exposição das Instalações Geográficas
poderemos compreender como ocorre o ensino-aprendizagem dos
conteúdos referente à disciplina de Geografia. Bem como, evidenciar as
contribuições e dificuldades das Instalações Geográficas enquanto
metodologia.
Durante este processo, serão realizadas entrevistas
semiestruturadas com os alunos e professores que irão compor os
resultados e discussões. Nesta perspectiva, desenvolveremos a pesquisa
com base nas seguintes técnicas de coletas de dados: as observações em
lócus, a produção e exposição das Instalações Geográficas e as
entrevista semiestruturada com estudantes e professores.
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Os procedimentos operacionais estarão ancorados nos
seguintes pontos: “revisão bibliográfica; pesquisa documental; pesquisa
de campo; elaboração e exposição das instalações geográficas; registros
fotográficos; transcrição e análise dos relatórios e das respostas das
entrevistas realizadas durante o desenvolvimento da pesquisa” (SILVA,
2019, p. 18).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A educação passou por diversas transformações ao longo da
história, modificando assim, as formas de conceber e compreender a
realidade. Atualmente, o mais novo paradigma educacional é a inclusão
escolar, que defende a escola regular como espaço educacional de todos
os alunos (VELTRONE; MENDES, 2007). Exigindo novos
posicionamentos, bem como atualizações tanto na organização da
escola em termos estruturais, como de ensino, estando este ultimo
atrelado ao aperfeiçoamento dos professores que estão diretamente
ligados ao processo de inclusão, desenvolvendo de tal modo,
metodologias que contemplem as especificidades dos educandos.
Sobre esta perspectiva, o Centro de Estudos sobre a Educação
Inclusiva, estabelece que:
[...] inclusão ou educação inclusiva não é um outro nome para a
educação dos alunos com necessidades especiais. Inclusão envolve
uma abordagem diferente para identificar e resolver dificuldades
que emergem na escola [...] [a inclusão educacional] implica em um
processo que aumente a participação de estudantes [nas atividades
e vida escolar] e reduza sua exclusão da cultura, do currículo e das
comunidades das escolas locais (CSEI 2000 apud BEZERRA, 2014,
p. 11).

Pena e Sampaio destacam que “a inclusão escolar parte do
pressuposto do reconhecimento e valorização das diferenças dos
sujeitos, oferecendo-lhes tratamentos diferenciados para garantir suas
condições de acesso e permanência no âmbito escolar” (PENA;
SAMPAIO, 2012, p. 48). Apesar desta concepção a inclusão não é
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concretizada na realidade, pois não é pensada e desenvolvida nessa
perspectiva.
Por sua vez, o aluno com deficiência é inserido em um espaço
que busca homogeneizá-lo, não valorizando suas individualidades
como também sua cultura. Desta forma, a sociedade caracteriza-se por
estabelecer alguns padrões de comportamento, sendo que aqueles que
não se enquadram neste modelo tornam-se marginalizados, rejeitados e
excluídos do seu convívio social. Para Bezerra,
Ao recorrer à história da humanidade percebemos que esse
pensamento de exclusão ao diferente esteve presente em todas as
sociedades, pois ao longo do tempo produziram uma visão
padronizada e classificaram as pessoas de acordo com estereótipos
pré-estabelecidos, elegendo padrões de normalidade e esquecendose de que a sociedade é formada e construída na diversidade
(BEZERRA, 2014, p. 11).

A partir deste espectro de padronização as pessoas com
necessidades especiais sofrem com a discriminação e exclusão social,
pelo fato de possuírem limitações, sejam elas físicas intelectuais ou
sensoriais. Assim também foi concebida a educação dos surdos, ao
traçarmos um breve percurso da educação destes, é possível
compreender que por muito tempo esta se caracterizava meramente
como “aquisição da oralidade”; vista como condição para inserção
social e não direcionada à escolarização ou consecução do
conhecimento. Brito enfatiza que:
As dificuldades encontradas pelo surdo em se comunicar e fazer
atividades que para o ouvinte se tornam triviais, fazem com que
estas mesmas atividades se constituam como desafios.
Considerando este aspecto desafiador do cotidiano do surdo, surgem
abordagens não raramente relacionadas com interesses políticos, e
propostas que promovam inadequadamente a inclusão, que se
configura na prática como exclusão do mesmo (BRITO, 2012, p. 6).

A inclusão dos alunos surdos na escola regular por sua vez,
deve ser acompanhada obviamente por transformações em todo sistema
educacional, destacando-se: adequações no currículo, alterações nas
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formas de ensino, metodologias e avaliações adequadas que
correspondam com as necessidades do aluno surdo.
Corroborando com ideia semelhante, Gonçalves e Festa
consideram que a inclusão dos alunos surdos na escola regular requer
também:
[...] elaboração de trabalhos que promovam à interação em grupos
na sala de aula e espaço físico adequado a circulação de todos. A
presença do aluno surdo em sala exige que o professor reconheça a
necessidade da elaboração de novas estratégias e métodos de ensino
que sejam adequados à forma de aprendizagem deste aluno surdo, o
aluno surdo está na escola, então cabe aos professores criar
condições para que este espaço promova transformações e avanços
a fim de dar continuidade a um dos objetivos da escola, ser um
espaço que promove a inclusão escolar (GONÇALVES E FESTA
2014, p. 2).

O ensino de Geografia nos permite distinguir a diversidade
cultural existente no espaço geográfico. E a partir desta perspectiva
buscar compreender este contexto, ou seja, as relações sociais, as
diferentes línguas, as culturas e os processos históricos. Nesse sentindo,
é por meio da educação bilíngue especificamente, e do espaço vivido
pelo aluno surdo que é possível construir seus significados, suas
relações sociais e sua cultura, permitindo de tal modo ao educando a
compreensão do espaço geográfico.
Nessa perspectiva, o ensino de Geografia tem como objetivo
formar cidadãos críticos e autônomos, que sejam capazes de
compreender a produção e organização do espaço no qual estão
diretamente envolvidos (FERNANDES, 2016). Desta forma, ao
pensarmos em uma Geografia inclusiva é necessário desenvolver
metodologias que efetivem de fato o processo de ensino-aprendizagem,
possibilitando assim aos alunos surdos uma compreensão melhor dos
conteúdos geográficos.
Fernandes considera que
[...] o ensino de geografia para alunos surdos, deve valorizar a
construção do conhecimento a partir de interações entre professor –
conteúdo – aluno, valorizando o conhecimento prévio que o aluno
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trás consigo, sobretudo aquele relacionado a seu espaço de vivência,
capacitando-o para ir além do senso comum, promovendo
efetivamente a construção e aquisição do conhecimento
(FERNANDES, 2016, p. 108).

Deste modo, é necessário um ensino de Geografia significativo
que relacione o espaço natural com o espaço social, em que os discentes
possam ler e compreender o mundo de maneira que saibam se situar e
se posicionar, diante das desigualdades sociais e espaciais. Como
destaca Callai “[...] analisar a sociedade e o mundo a partir da
espacialidade dos fenômenos [...]” e “[...] trabalhar essa realidade de
modo que o aluno se entenda como sujeito que está dentro dessa
realidade [...]” (CALLAI, 2012, p. 72).
Neste processo o aluno surdo precisa sentir-se incorporado nas
atividades propostas, proporcionando uma aprendizagem significativa
valorizando suas referencias, tendo como ponto de partida o seu próprio
espaço sociocultural.
Segundo Skliar
[...] se os surdos forem excluídos de aprendizagens significativas,
obrigados a uma prática de atividades sensório-motoras, mas não de
conteúdos de abstração, se forem impedidos de utilizar a língua de
sinais em todos os contextos de sua vida, então nada tem que ver os
surdos nem a língua de sinais com as supostas limitações no uso
dessa língua, na aquisição de conhecimento e no desenvolvimento
de seu pensamento (SKLIAR, 1997 apud ANDRADE, 2013, p. 30).

Nesta perspectiva, a creditamos no potencial das Instalações
Geográficas como metodologia de ensino-aprendizagem da Geografia
para alunos surdos, como destaca Silva e Ribeiro,
O uso das instalações exige que o professor de Geografia faça uso
da didática multissensorial para constituir e fomentar os conceitos
geográficos que serão utilizados em suas aulas, pois, o aluno para o
melhor entendimento da ciência geográfica, deverá experienciar
todos os aspectos sensório-motor emergido de um dado espaço
geográfico (SILVA; RIBEIRO, 2018, p. 1).

As Instalações Geográficas permite ao aluno surdo
compreender e problematizar a realidade na qual se encontra, a partir
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da representação dos conteúdos pesquisados e trabalhados
criativamente com signos e símbolos aplicados sobre materiais
produzidos ou não pelo homem (RIBEIRO, 2014), e a partir desta vêse também como produtor e modelador do espaço, não se limitando
apenas ao próprio conhecimento dessa realidade, mas sim
problematizar para modifica-la, ou seja, compreender e desenvolver a
capacidade sobre o espaço geográfico.
As Instalações Geográficas “ergue-se a partir de uma tríade:
reflexão, ação e materialização, através de símbolos e signos” (SILVA;
RIBEIRO, 2018, p. 1), possibilitando ao surdo utilizar o canal visuoespacial, permitindo ao mesmo sensibilizar-se com “[...] os diferentes
grupos sociais que formam nossa sociedade, [...] e enxergando outros
arranjos espaciais nos quais a exclusão e as injustiças sociais tenham
menos vez e força” (KAERCHER, 2004, p. 56).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa se encontra em fase inicial. Nesse momento, estão
sendo realizados estudos bibliográficos sobre os seguintes temas:
Educação Surdos, Inclusão, Ensino de Geografia, Instalações
Geográficas. Os resultados preliminares apontam que o uso das
Instalações Geográficas como metodologia de ensino-aprendizagem da
Geografia para alunos surdos, pode contribuir para a valorização do
sistema linguístico visual-motor do aluno surdo, tornando a
aprendizagem dos conteúdos geográficos mais significativos.
Esperamos que o desenvolvimento da pesquisa suscite novas
pesquisas ligadas à educação de surdos e ao ensino-aprendizagem da
Geografia, sobretudo nas contribuições das Instalações Geográficas
neste processo. Corroborando para a compreensão das especificidades
dos educandos surdos, bem como possibilitando aos docentes a reflexão
sobre a sua prática pedagógica.
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INTRODUÇÃO
Durante a formação docente, o estudante toma conhecimento
dos termos técnicos e conceitos voltados à licenciatura escolhida,
entretanto, são os fundamentos ofertados além das disciplinas que
consolidam a afirmação enquanto professor em formação. Neste
sentido, esse trabalho objetiva apresentar as experiências vividas
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), no subprojeto Geografia, campus Campina Grande, da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atualmente, as
atividades deste subprojeto estão sendo realizadas na Escola Estadual
CAIC José Joffily, localizada no Bairro das Malvinas, em Campina
Grande, em turmas matutinas e noturnas de Ensino Médio, e noturnas
na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A apresentação das experiências aqui relatadas resulta do
processo metodológico de ação-registro-reflexão-ação, derivado do uso
do diário de aula como instrumento de construção pessoal e
profissional. Neste processo, destaco o despertar para o tema étnico- 176 -

racial através da arte, atuando na construção do conhecimento
geográfico, crítico e social de uma professora negra em formação e o
primeiro contato com a sala de aula
Ao adentrar nas experiências ofertadas pelo projeto GeografiaPIBID-UFCG, foi-me apresentada a possibilidade de trabalhar a
geografia escolar a partir da arte. Nesse primeiro contato tive o
privilégio de conhecer a literatura de Conceição Evaristo e suas
escrevivências. Naquele momento, foi possível perceber o que Nóvoa
trata como uma “ligação forte entre as ligações pessoais e
profissionais”. Afinal, além de firmar a formação docente com o acesso
a conhecimentos técnicos necessários do fazer docente, essa
experiência tornou possível a compreensão da construção do saber junto
à escola, contribuindo na minha formação como estudante negra, e
entendendo a minha trajetória como ação política em sala de aula,
sobretudo na escola pública.
Com a prática do diário de aula, pude perceber e relacionar-me
com as emoções vivenciadas através da literatura de uma grande
escritura negra, carregando consigo, embora não como professora, esse
caminho literário construído a partir da escrita e vivência da autora
também como mulher negra.
METODOLOGIA
O diário de sala tem o objetivo de captar vivências e emoções
que passam despercebidas na vida cotidiana. A prática de escrita de
diário é comum em captar tais emoções da vida pessoal de todos.
Entretanto, é na proposta de diário de aula conceituada a partir de
Miguel Zabalza que me debruço neste trabalho. Ao se referir a tal
ferramenta na formação e profissão docente, este autor aponta que “os
diários permitem aos professores revisar elementos de seu mundo
pessoal que frequentemente permanecem ocultos à sua própria
percepção enquanto está envolvido nas ações cotidianas de trabalho”
(ZABALZA, 2014, p. 17).
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Assim, eu, e demais bolsistas do PIBID-Geografia-UFCG, fui
convidada pelo professor-coordenador do projeto a escrever ao menos
uma vez por semana sobre as experiências vivenciadas no diário de aula
(Figura 1). Essa deveria ser uma escrita livre, mas sempre buscando
enfatizar aquilo que mais tivesse destaque no processo formativo que
estava passando. Não deveria ser uma descrição da atividade, mas seria
necessário considerar também aspectos pessoais da experiência. O
pedido considerava, portanto, a necessidade da escrita de mim, sobre
minhas impressões a partir das experiências vivenciadas.
Figura 1
Diário de Aula utilizado pela docente em formação

Fonte: Acervo da autora

Tal proposta metodológica do fazer-se docente contribui
ricamente para a construção da identidade e da prática profissional,
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sobretudo quando na relação profissional e de gênero dentro da
docência. Sobre isso, Zabalza nos lembra que esta metodologia serve
para a criação da
relação entre itinerário pessoal (momentos e incidências da vida
pelas quais a pessoa vai passando) e itinerário profissional; os
estudos sobre a construção da identidade profissional; reconstrução
autobiográfica por meio de entrevistas ou das contribuições do
supervisor, os estudos etnográficos aplicados à carreira docente; os
estudos feministas que tratam de resgatar as vozes do grupo mais
forte e numeroso dentro da profissão docente (ZABALZA, 2014, p.
14).

Diante dessa proposta, esse estudo se caracteriza como de
natureza autobiográfica, realizado através da escrita e análise do diário
de aula elaborado por mim, autora do texto. Associada a esta análise
das experiências, foi necessária a apresentação da Conceição Evaristo,
de suas obras e da noção de escrevivência trazida por ela em seus
escritos. Além disso, foi feito o diálogo entre a experiência
relatada/sentida com outros textos acadêmicos que discutem a temática
abordada.
É nesse contexto que seguimos para a segunda parte desse
trabalho, descrevendo o resgate dessa voz feminina vivida através da
escrita de Conceição Evaristo, na vivência “na pele” por mim enquanto
pibidiana, professora em formação, e por estudantes da escola CAIC
José Jofilly.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Experiência de uma professora
redescobrindo sua negritude.

negra

em

formação

A escolha pelo caminho docente emerge, em minha vida, a partir
da compreensão da educação como ação emancipatória, assim como a
carreira docente venha indissociável da minha vivência como agente
político, com dever de oferecer uma educação antirracista e antissexista
à sociedade. Esse despertar surge cedo, construindo dentro da carreira
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acadêmica um acervo de leituras em torno do debate de raça e gênero.
Todavia, embora exista uma constante nessa relação
pessoal/profissional, foi na escrita autobiográfica do diário de aula,
unificada à iniciação à prática docente, que houve um reencontro.
A relação com a escrita negra possibilitou a compreensão do
movimento negro educador escrito por Nilma Lino, também escritora
negra e brasileira. Conheci a autora na Universidade, ainda sem que
houvesse tido a oportunidade de conhecer seu trabalho durante a
ministração de uma palestra. Essa experiência fez com que eu admirasse
aquela mulher, e passasse a encontrá-la na escrita, e mais uma vez
encontrar-me. Nilma Lino descreve o movimento negro como uma
forma de organização política e de pressão social – não sem
conflitos e contradições - tem se constituído como um dos principais
mediadores entre comunidade negra, o estado, a sociedade, escola
básica e a Universidade. Ele se organiza e sistematiza saberes
específicos construídos pela população negra ao longo da sua
experiência social, cultural, histórica, política e coletiva (LINO,
2017, p. 42).

Foi também desse movimento que o contato com a
escrevivência de Conceição Evaristo surge. Nesse momento ressalto a
importância da sistematização dos saberes construídos pela população
negra. E é com esse pensamento pautado na pesquisa, na vivência e na
prática docente que podemos considerar a necessidade que o estudante
de licenciatura tem para construir sua formação com acesso além do
que venha a ser ofertado por meio das disciplinas curriculares.
Para Aléssio (2007), o conhecimento do movimento negro faz
parte da construção profissional do docente, que deve acontecer dentro
da academia, pois é durante o processo que o professor em formação
passa a reconhecer os primeiros passos como educador. Para mim,
apesar da identificação pessoal com a causa, esses momentos de
construção são fundamentais para o fortalecimento da minha identidade
profissional.
“É relevante conceder aos educadores a possibilidade de
identificar com a causa, a inserção do negro(a) na cultura brasileira em
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sua diversidade, o reconhecimento da identidade negra na formação da
identidade brasileira, da produção da riqueza (economia) do país, bem
como relacionar essa perspectiva ao exercício dos direitos humanos”
(ALÉSSIO, 2007, p. 75).
É nesse contexto que, apesar da frequente ligação com os
estudos no campo das pesquisas no debate étnico-racial e de gênero,
não havia despertado para a relação da prática docente, a apresentação
da arte e o estudo de gênero étnico-racial na educação básica. Esse
despertar a partir dessa construção do diário de aula, além de apresentar
um lugar diferente a essa caminhada de construção profissional, mostra
o lugar de ligação entre o pessoal e o profissional.
Por meio desses movimentos e programas ofertados pela
academia, recebi, como pibidiana, a construção coletiva do despertar da
arte como instrumento pedagógico, utilizando o debate de raça, gênero
e classe, uma vez que são debates indissociáveis. Esse despertar ocorre
em um processo de reconexão com esses saberes já adquiridos, com o
acréscimo de reconstrutor da emoção e a reafirmação das minhas dores
(que não são dores só minhas, mais também das tantas estudantes
“marias” que encontraremos no caminho escolar).
Conceição Evaristo, sua escrevivência e o conto Maria.
Conceição Evaristo, escritora brasileira contemporânea vinda de
família pobre, tal como a realidade de muitas de nós, foi a primeira de
sua família a adquirir diploma universitário. Romancista, poeta e
contista, é também uma notável professora, exercendo a função docente
na rede pública fluminense. Carrega o título de doutora em literatura,
rompendo a história das mulheres de sua família, todas trabalhadoras
domésticas. Sua escrita é de fundamental contribuição para o
movimento negro.
Maria Conceição Evaristo protagoniza em suas obras a vida de
mulheres negras, ressaltando a desigualdade racial no Brasil.
Misturando ficção e realidade, ela conceitua o que chama de
escrevivência. O protagonismo ofertado nas obras de Conceição
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Evaristo mescla não só a sua própria realidade (sua vivência), mas a
realidade de tantas mulheres negras, tantas as “marias” que se
reconhecem em suas escritas. Foi assim que me vi protagonista,
confundindo a minha trajetória com a trajetória da autora e de sua
escrita, a partir da primeira obra a mim apresentada, o conto Maria, da
obra Olhos d’água:
Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades do seu exhomem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia
segregado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava
chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados
com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou,
quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado,
todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia
mandado um abraço, um beijo, um carinho (EVARISTO, 2016, p.
42).

O conto Maria apresenta uma imagem social típica das
periferias brasileiras. Maria representa os corpos matáveis, mulheres
negras, resultado de uma sociedade escravocrata e machista.
A escrevivência de Conceição Evaristo se confunde com a
vivência do leitor/leitora, que reconhece que a cidade não foi pensada
para pobres, como também veem que as políticas públicas são
insuficientes. A falta de estrutura nos lares resulta no que se conhece
como família tradicional brasileira, em que uma mãe sozinha se volta
aos cuidados de seus filhos. Maria queria chegar em casa, queria poder
ter um companheiro com quem dividir a vida, o labor, o cuidado e amor
dos filhos. Contudo, o racismo, machismo e a pobreza levam aquela
mãe à morte.
As obras de Conceição Evaristo representam exatamente a
dicotomia que liga a construção pessoal da construção profissional.
Essa percepção resultou na primeira aula ministrada durante a iniciação
docente (PIBID-UFCG-CG) na turma do 2º ano do ensino médio, o que
apresento no último tópico desse texto.
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Experiência em sala de aula: O conto Quantos filhos Natalina
teve?
Como apresentar tanta fragilidade em uma aula? Já no primeiro
contato com a autora, tive certeza de que encontraria parte da minha
vivência na escrita da mulher que tanto parecia comigo. Pareceria ela
também com o alunado da escola pública?
Tive medo de apresentar-me dentro da minha fragilidade, e
aquela escrita que mexeu tanto comigo, me arrancou lágrimas e me deu
um nó na garganta. Tive medo de não conseguir falar. Por isso a escrita
do diário de aula foi tão enriquecedora, pois podia ver minhas emoções
descritas e podia conduzir essa emoção para sala de aula.
Os assuntos abordados nas aulas de Geografia referiam-se ao
crescimento da distribuição da população brasileira. Desta forma,
encontrei espaço para incluir o debate sobre a mulher negra apresentada
na obra de Conceição Evaristo. Ainda na compreensão que se faz
necessário o debate trazido pela docente a respeito das questões de raça
e gênero, construo a aula pensando a escrevivência dentro do conto
Quantos filhos Natalina teve?
O corpo das mulheres negras sofre, historicamente, com a
condição de poder duplamente agressivo, rotineiramente colocando-o
em papel de subalternidade. Dentro dessa relação de submissão social,
a mulher, especialmente as mulheres negras, ocupam ofícios com baixa
ou nenhuma remuneração.
Quantos filhos Natalina teve? conta a história que leva a esse
questionamento. Qual a condição da mulher negra na sociedade? Ainda
somos as amas de leite? Ainda somos útero dos filhos de nossas sinhás?
Em virtude da pandemia do novo Corona vírus (COVID19), a
aula aconteceu na plataforma do Google Meet, o que resulta em um
número reduzido de estudantes. Nesse dia, coincidentemente, só havia
mulheres em sala de aula, o relato do conto não se distanciava da
realidade: Falta de educação sexual resultando em gravidez na
adolescência, gravidez indesejada, barriga de aluguel, gravidez fruto de
estupro. Ali tínhamos o retrato da periferia brasileira, a realidade da
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população negra: “Natalina alisou a barriga, o filho pulou lá dentro
respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era sua quarta gravidez, e o
seu primeiro filho. Só seu” (EVARISTO, 2016, p. 43)
Natalina engravidou quatro vezes, nenhuma delas ela desejou,
mas deu à luz a todos os filhos, mas só um ela recebeu como seu, o filho
do estupro, da violência ofertada àquele corpo matável. Mas o filho era
a vida que não se foi e ela o amou, seu único filho.
Perguntei para as estudantes se elas achavam aquele texto
distante da realidade; elas relataram que não. Todas tiveram contato
com uma história parecida dentro de sua própria história. Aquela aula,
aquela sala de aula virtual, foi o espaço de encontros, através da arte,
das vivências de todas que estavam ali. É sobre a aula como encontro
de vidas e como ponto de projeção de mudança que pretendo fazer as
minhas aulas. Escrevivências de vivências que passaram,
escrevivências de vivências que possam ser construídas de forma
diferente, através da arte e do saber que a Geografia escolar apresenta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, é importante que a formação dos professores se
utilize de experiências que sejam significativas, de fato, para futuras
professoras. Busco nas palavras de Aléssio, mais uma vez, a certeza de
que esse é o caminho, pois
há uma necessidade de ampliarmos a discussão do tema na formação
continuada de nossos/as docentes, dando, assim, subsídios para que
esses profissionais possam intervir nas situações que evidenciam
questões de gênero conflituosas no contexto das escolas, que
reforçam as desigualdades e a violência sexista (ALÉSSIO, 2007, p.
49).

Pude encontrar essa possibilidade ao relatar o contato com uma
autora negra, a Conceição Evaristo, não geógrafa, trazida pela
experiência coletiva desenvolvida pelo PIBID Geografia UFCG.
Foi aqui que ocorreu a conexão com uma mulher, brasileira,
negra, e que se apresenta no lugar de sua escrita, com essa ligação entre
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o pessoal e o profissional, ainda que não esteja essa mulher no lugar de
docente. Foi na escrevivência de Conceição Evaristo que despertei para
a análise de questões étnico-raciais por meio da arte, tanto para os
profissionais em formação quanto ao levar para a prática docente.
Tendo em vista que 81,5% de docentes do ensino básico são
mulheres, e que esse trabalho objetiva capturar as experiências vividas
através da construção da vida de uma docente mulher em formação,
negra, oriunda do campo e da pobreza, é importante salientar essa
evidência, pois a escrevivência de Evaristo Conceição chega fortemente
a mim, enquanto mulher negra, e só se torna possível a partir desse
processo de formação (só possível por ter acesso à educação). A maioria
dos estudantes da rede pública de ensino ainda é da população não
branca, tornando evidente que construir conhecimento geográfico com
esses estudantes a partir das artes, despertando o debate racial e de
gênero, terá um alcance pessoal tal como foi comigo.
Toda essa experiência foi despertada através do uso
metodológico do diário de aula, estratégia que se mostrou importante
para uma professora em formação, uma vez que o ato da descrição ativa
por meio da escrita, oferece reflexão, resultando na mudança da prática
docente. O artigo foca na ligação entre a formação e a prática na
profissão docente e a relevância do aspecto pessoal na construção desse
profissional, humanizando cada vez mais a sala de aula.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo foi motivado pela necessidade de oferecer aos
licenciandos do Curso de Licenciatura Plena em Geografia da
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, integrantes do Programa
Institucional de Bolsas de Residência Pedagógica, subsídios
metodológicos para o desenvolvimento de suas práticas em sala de aula,
contribuindo assim para a sua formação inicial como professores.
No curso de licenciatura de Geografia existe o componente
curricular obrigatório Estágio Supervisionado, porém este componente
nem sempre consegue atingir os seus objetivos em função de fatores
externos que sobre eles refletem, em alguns casos, o futuro docente não
consegue desenvolver-se o suficiente no exercício professoral. Assim,
o Programa Institucional de Bolsas de Residência Pedagógica pode ser
utilizado como um aprimoramento para a formação, possibilitando aos
licenciandos a experiência de assumir o papel de docentes em sala de
aula por um período maior de tempo, o que permite “[...] um
aprimoramento dos métodos didáticos e o acumulo de experiência que
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serão aproveitadas futuramente no exercício da sua profissão” (JESUS;
RIBEIRO, 2019, p. 3746).
A pesquisa contou com participação dos residentes de três
escolas que participam do Programa Residência Pedagógica de
Geografia, sendo elas a Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Francisco Ernesto do Rêgo, a Escola de Ensino Fundamental
Judith Barbosa de Paula Rêgo e a Escola Municipal Padre Antonino. As
duas primeiras localizadas na cidade de Queimadas, Paraíba, e a última
em Campina Grande, Paraíba.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou o método
fenomenológico, e técnicas de pesquisa colaborativa. Através das
oficinas realizadas foi possível repassar orientações teóricas acerca das
potencialidades de utilização dos mapas mentais, nas aulas, para
compreensão dos aspectos socioespaciais e socioambientais do
cotidiano, sempre valorizando o conhecimento dos discentes, no
programa denominados residentes e possibilitando uma atmosfera de
troca de conhecimentos e experiências.
Sobre a cartografia, Lopes e Richter (2013) afirmam que ela
pode representar o espaço geográfico de várias formas e abrangendo as
necessidades do indivíduo, sendo uma linguagem importante para o
aprendizado do aluno. Devido a utilização do mapa assumir o
protagonismo na representação espacial, se desenvolveram novos
mapas como recurso cartográfico para o ensino e aprendizagem de
Geografia, como os mapas mentais. O professor, ao utilizar essa
linguagem, permite que o aluno possa relacionar os conhecimentos
sobre o espaço com a sua realidade, uma vez que, como afirmam Lopes
e Richter (2013, p. 6), “[...] a construção de mapas mentais como
linguagem cartográfica [...] valoriza os conhecimentos prévios dos
alunos articulado aos conhecimentos científicos”.
Durante as oficinas, os aportes teóricos da Geografia utilizados
foram: a categoria geográfica lugar, e esta “[...] remete-se à apreciação
visual ou estética, e também pela audição, olfato, paladar e tato, que
exigem um contato próximo e uma longa associação com o ambiente”
(HOLZER, 2003, p. 120); e também a categoria geográfica paisagem,
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que não se constitui apenas pelos elementos naturais, mas também pela
ação antrópica, uma vez que, conforme Romero e Jiménez (2002), é no
espaço onde ocorrem as alterações humanas sobre a natureza,
ocasionando impactos ambientais, tendo em vista que as oficinas
propuseram a reflexão sobre a vivência individual dos residentes no
lugar determinado para representação do mapa mental. Para o estudo do
lugar, se constatou indispensável a abordagem em conjunto com a
categoria geográfica paisagem, já que a análise da paisagem permite a
reflexão sobre as intervenções humanas na natureza e em cada lugar.
É importante o incentivo de estudos socioespaciais e
socioambientais presentes no cotidiano dos indivíduos nas aulas de
Geografia pois, de acordo com Callai (2003), o profissional precisa
analisar a realidade, fazendo relações do espaço com as intervenções
humanas, não fazendo apenas a leitura espacial, mas também dos
impasses sociais. Dessa forma, desnaturalizando eventuais problemas e
possibilitando a reflexão sobre as possíveis soluções.
METODOLOGIA
A pesquisa está ancorada no método qualitativo que de acordo
com Neves (1996), possibilita a melhor integração com o fenômeno,
pois tem o objetivo de entendimento e descrição da realidade. Conta
também com o método fenomenológico, posto que “[...] o estudo do
fenômeno permite questionar e discutir os pressupostos tidos como
naturais, óbvios, da intencionalidade do sujeito frente à realidade de sua
ação” (COLTRO, 2000, p. 39). O pesquisador, ao desenvolver um
estudo fenomenológico, precisa estar diretamente inserido do ambiente
de estudo, com objetivo de entender o fenômeno como de fato ocorre,
possibilitando a obtenção de dados com maior precisão da realidade.
Por fim, possui o caráter de pesquisa colaborativa. Segundo
Ninin (2006), nessa modalidade de pesquisa os participantes são
colaboradores, juntamente com os pesquisadores, não se restringindo
apenas a serem receptores do conhecimento. Durante o
desenvolvimento das atividades, o pesquisador esteve inserido no
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espaço destinado às reuniões dos residentes, entendendo a dinâmica de
funcionamento do programa através da participação de todos,
analisando a realidade na tentativa de alcançar os objetivos propostos.
A pesquisa foi realizada nas dependências do curso de
Geografia, Centro de Educação da Universidade Estadual da Paraíba UEPB, no laboratório que sedia as reuniões do Programa Institucional
de Bolsas de Residência Pedagógica – Subprojeto Geografia. A
realização do estudo contou com a participação de 19 bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas Residência Pedagógica – Subprojeto
Geografia.
O pesquisador recorreu à literatura científica disponível sobre o
tema mapas mentais para realizar oficinas para o público alvo da
pesquisa. As oficinas foram divididas em quatro partes: teoria sobre
lugar; teoria sobre paisagem; teoria sobre mapas mentais; e concluindo
com a produção de mapas mentais. Os residentes foram divididos em
três grupos, tendo sido possível realizar um encontro com cada grupo.
O critério utilizado para a divisão dos grupos foi pela escola de
atuação do Programa Institucional de Bolsas Residência Pedagógica.
Ao longo das oficinas, além das teorias acima citadas, debateu-se sobre
as definições que a Geografia Humanista aplica a essas categorias.
Foram discutidos também problemas socioespaciais e socioambientais
mais recorrentes no espaço geográfico. Esses conteúdos possibilitam o
entendimento da ferramenta de ensino e aprendizagem geográfica
mapas mentais.
A finalização de cada encontro contou com a realização da
oficina de mapas mentais, cada residente representou, individualmente,
o percurso da Instituição de Ensino Superior em que estudam até a
escola de atuação do Projeto Residência Pedagógica. Com essa
atividade, buscou-se incentivar os futuros professores a utilizarem esse
método em sala de aula com os alunos para a discussão e atuação sobre
a realidade dos lugares. Durante a confecção de mapas mentais, o
pesquisador conversou com os residentes sobre as realidades presentes
nas escolas em que eles desenvolvem os seus projetos, com intuito de
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coletar informações sobre a realidade de cada escola e sobre os métodos
empregados no ensino de Geografia.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os conteúdos abordados nas oficinas tiveram o objetivo de
oferecer aos residentes um suporte teórico e prático sobre a cartografia
não convencional, através dos mapas mentais. Dessa forma, expondo
assuntos que eles já tinham estudado no início do curso de Geografia, e
já que parte dos residentes já está na metade do curso e outros já se
aproximando do término, foi importante reforçar os saberes sobre a
Geografia Humanista e suporte que oferece a utilização da linguagem
mapas mentais.
As categorias geográficas lugar e paisagem foram apresentadas
na linguagem acadêmica e, também, exemplificadas como podem ser
tratados na educação básica, incentivando também os futuros
professores a utilizarem recursos visuais para esclarecer melhor o
assunto. Houve intensa participação dos residentes no debate sobre os
assuntos e as diversas maneiras deles serem trabalhados em sala de aula,
enriquecendo mais ainda os encontros e cumprindo o objetivo da
pesquisa colaborativa.
No debate com os residentes constatou-se que nenhum deles
nunca utilizou essa linguagem da educação cartográfica com os seus
alunos. Foi apresentado como uma nova maneira de se mapear, sem
excluir fenômenos socioespaciais e socioambientais presentes no
espaço representado. Através das exemplificações, os residentes
puderam debater sobre alguns desses problemas presentes em seu
percurso rotineiro na ida para a escola em que desenvolvem o projeto.
Finalizando com a produção individual de mapas mentais (figura 1) do
percurso da Universidade Estadual da Paraíba para a escola de atuação
da Residência Pedagógica.
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Figura 1
Oficina de Mapas Mentais com os bolsistas do Programa
Residência Pedagógica Geografia/UEPB

Fonte: PEREIRA, H. S. S. (2019).

As identidades dos alunos integrantes da pesquisa, cujos os
mapas serão apresentados a seguir foram preservados, haja vista
possibilitar maior liberdade na representação. Sobre o título, os
pesquisadores fizeram algumas sugestões, porém ficava a critério do
autor a escolha do título. Na discussão dos resultados a seguir foram
agrupados em duplas de mapas por escola de atuação na residência
pedagógica, para realizar as suas representações.
O mapa 1 e o mapa 2 (Figura 2) partem da UEPB (Campus I)
indo até a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco
Ernesto do Rêgo, localizada na cidade de Queimadas, PB.
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Figura 2
Mapas Mentais de residentes da E. E. de Ensino Fundamental e
Médio Francisco Ernesto do Rêgo

Fonte: Autor 1 e Autor 2 (2019).

No mapa 1 o autor se dedicou a representar no percurso os
principais elementos dispostos, como a Universidade Federal de
Campina Grande, o Açude Velho, principal cartão postal da cidade de
Campina Grande, que concentra nos seus arredores uma diversidade de
opções de lazer e gastronomia. Também representa a empresa
Alpargatas, empresa do setor fabril, localizada no Distrito Industrial,
nas proximidades da saída da cidade. A fábrica, além de empregar
moradores de Campina Grande, Queimadas e municípios próximos,
vende calçados para todo o país e para o exterior, por fim chegando à
escola, representada na cor marrom.
No mapa 2, o percurso representado tem uma perspectiva
diferente do mapa anterior, e o autor procurou identificar outros
elementos como os naturais da paisagem e problemas socioambientais.
Partindo da universidade, a primeira identificação é o canal no bairro
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José Pinheiro, as águas desse canal são impróprias para uso, devido à
grande quantidade e diversidade de resíduos que são depositadas em
sua nascente e no decorrer do seu trajeto. Ao se aproximar do município
onde a escola está localizada (Queimadas, PB), a paisagem se modifica,
pode-se observar elementos naturais como vegetação e rochas e a
intervenção humana de moradias nas proximidades, na cor marrom o
autor identificou um antigo rio, completamente assoreado que
atualmente tem a função de acumulação de resíduos, não se sabe a causa
exata desse fenômeno, a região não conta com altos índices de
precipitação, mas a retirada da mata ciliar e o depósito de resíduos
podem ser também atores desse processo de diminuição do nível hídrico
até a sua completa escassez. No centro da cidade, na cor amarela a
representação de áreas comerciais e por fim na cor laranja a escola.
Os mapas 3 e 4 (figura 3), apresentam o percurso da UEPB até
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Judith Barbosa de Paula
Rêgo, também localizada no município de Queimadas.
Figura 3
Mapas Mentais de residentes da E. M. E. F.
Judith de Paula Rêgo.

Fonte: Autor 3 e Autor 4 (2019).
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No mapa 3, a representação constituiu-se em identificar as
dinâmicas urbanas como um complexo habitacional, áreas comerciais e
o problema da falta de mobilidade urbana presente no trajeto da cidade
de Campina Grande para Queimadas, através da BR-104, que não é
duplicada, ocasionando trânsito lento, já que trafegam pela via
transportes de carga, tornando perigosa a possibilidade de
ultrapassagem. No mapa também foram representados os afloramentos
rochosos presentes no município de Queimadas, presentes em uma área
de relevo íngreme. O que se destacou nesse mapa foram os contrastes
da paisagem natural e da paisagem cultural.
No mapa 4, o autor ao sair da UEPB, passa pelo Parque de
Bodocongó, espaço público de lazer, localizado às margens do Açude
de Bodocongó, representado no mapa na cor azul em um tom escuro. O
açude sofre com diversos problemas de origem antrópica, a construção
de residências às margens do açude potencializa ainda mais esse
problema. De acordo com Costa (2011), a deposição incorreta de
resíduos nas margens do açude eleva o nível de degradação do ambiente
e da qualidade de vida, que já está muito comprometida. Em seu trajeto
rotineiro, os autores passam por um espaço religioso, uma fábrica, áreas
habitacionais e comerciais, por fim, chegando na escola.
Diferente dos residentes das duas escolas anteriores, a Escola
Municipal Padre Antonino está localizada na cidade de Campina
Grande e próxima à Universidade Estadual da Paraíba.
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Figura 4
Mapas Mentais de residentes da Escola Municipal Padre
Antonino.

Fonte: Autor 5 e Autor 6 (2019).

O autor do mapa 5, ao sair da UEPB, passa por condomínios
verticais, o Parque de Bodocongó, a Universidade Federal, a Vila dos
Teimosos nas proximidades do Açude Bodocongó, que são moradias,
muitas vezes, sem o sistema de saneamento básico, o que gera a
deposição de esgoto e resíduos sólidos na bacia do açude Falcão e Lima
(2004) apontam que a deposição incorreta de resíduos no corpo hídrico
afeta, principalmente, os moradores da Vila dos Teimosos. No açude
vão se acumulando resíduos sólidos, como embalagens de plástico,
papel e metal material que demora muitos anos para se decompor e,
quando depositados nas margens do açude, retêm água, o que favorece
a proliferação de mosquitos transmissores de doenças para a população.
Em seguida o autor ilustra o Açude Bodocongó e uma atividade que,
infelizmente, ocorre em suas margens que consiste no uso da sua água
para a lavagem de automóveis, o que polui ainda mais o corpo hídrico.
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As margens do açude também foram representados animais que
realizam pastoreio e dessedentação. Nas vias de tráfego de veículos o
autor identificou a presença de pessoas pedindo dinheiro, muitas vezes
crianças, que por necessidades financeiras, não estão nas escolas e
encontram-se nessa situação de completamente vulneráveis; depois
fizeram a representação de um espaço religioso e, por fim, a escola.
No mapa 6 o autor identifica praticamente os mesmos elementos
no percurso, passando por condomínios verticais, a Vila dos Teimosos
mais detalhada em relação ao mapa anterior, mostrando com mais
evidência a proximidade das residências das águas do açude, podendose observar a falta de infraestrutura da comunidade que está sujeita a
inundações, como já ocorreu em épocas de intensas precipitações na
cidade. Ao passar no açude o autor identificou novamente veículos nas
suas margens, o que já é bastante comum, e pescadores pescando às
margens do açude. Em seguida, representam o espaço religioso e
finalizando na escola, só que, ao observar a escola, o acúmulo de lixo
nas proximidades chama atenção, pois pode acarretar doenças para os
alunos e profissionais da escola, além do impacto ambiental. A
deposição incorreta de resíduos recicláveis e orgânicos são prejudiciais,
quanto à deposição de lixo orgânico, Falcão e Lima (2004) afirmam que
esta é mais acelerada, porém gera um líquido denominado chorume, que
possui maior capacidade poluente em relação ao esgoto, ao infiltrar no
solo ele contamina os mananciais hídricos. Já os resíduos sólidos, ao
invés de serem separados e reciclados, armazenam água, criando um
ambiente propicio para proliferação de insetos e consequentes doenças,
a exemplo da dengue.
Apesar da proximidade da Universidade com a E. M. Padre
Antonino, os autores retrataram o percurso detalhadamente e com
riqueza de elementos, da mesma forma que os graduandos que fazem
um percurso maior, até outro município.
Com a interpretação dos mapas mentais, identificou-se que os
professores em formação têm a capacidade de utilizar, linguagem de
mapas mentais com suas turmas e de provocar discussões com os
alunos, de forma que os faça refletir sobre a realidade em que vivem.
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Como retrataram problemas socioespaciais e socioambientais, eles
podem explorar em suas aulas aspectos sobre a categoria geográfica
paisagem para uma observação mais delicada sobre esses fenômenos,
podendo também ensejar debates e tomada de decisões locais sendo,
portanto, instrumento de cidadania.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da pesquisa revelou-se como um acréscimo
na formação do professor de Geografia, pois apresentou aos futuros
professores uma linguagem no ensino que possibilita a abordagem da
cartografia fora do convencional. Tendo conhecimento que um dos
objetivos do Programa Residência Pedagógica é gerar ensino e
aprendizagem, o método pode ser utilizado com base nas categorias
geográficas, mas com inúmeras possibilidades de espaços para
representações e com fenômenos para o enfoques diferentes.
As oficinas de mapas mentais com os residentes exercitaram a
leitura espacial e os conhecimentos geográficos e também o lado social
para interpretação de fenômenos presentes em seu percurso rotineiro,
destacando a importância de estratégias metodológicas para o
desenvolvimento da cidadania. Com a participação mútua de todo o
público, houve uma troca de experiências e aprendizado, fomentando
as práticas de ensino e aprendizagem de Geografia.
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INTRODUÇÃO
Durante vários anos o campo da docência foi marcado por uma
educação demasiadamente técnica, no qual o ensino era empregado de
forma mecânica. Intitulada por Paulo Freire como “educação bancária”,
esse tipo de educação ampara-se no entendimento que o docente, em
sala de aula é o detentor máximo do conhecimento, ao passo que o
estudante se apresenta como um receptáculo do conteúdo ministrado.
Desta maneira a educação se tornava um ato de depositar informações
e conhecimentos, em que os educandos se apresentavam como meros
depósitos e o educador o depositante. Para tanto o docente será melhor
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educador na proporção em que de forma mais eficiente conseguir
“depositar”, nos educandos, o conteúdo de sua ciência. Os educandos,
por sua vez, serão tanto melhores no seu papel, quanto maior for sua
capacidade de arquivar (armazenar) os conteúdos depositados
(FREIRE, 1983).
No campo do ensino geográfico, esse tipo de prática docente já
foi responsável pela estigmatização dessa ciência, como campo
científico da descrição e dos conceitos prontos e pré-estabelecidos. A
prática de decorar a toponímia dos diversos aglomerados urbanos e das
macroformas espaciais, em detrimento do entendimento de sua
dinâmica, no contexto escolar, foi responsável pela progressiva perda
do prestígio da Geografia. É importante destacar que a chamada
Geografia Tradicional tem certa responsabilidade sobre esse fenômeno.
Por vezes com características reducionista do espaço geográfico, o
determinismo e da base teorética quantitativa, quando transpostos ao
contexto escolar, formava discentes para obedecer e pouco pensar
acerca do sistema. Nesse sentido, a disciplina era voltada para a
transmissão de dados e informações, deixando de forma secundária
qualquer tipo de contribuição para o desenvolvimento da criticidade. E
na interpretação de Christofoletti (1985), a geografia quantitativa se
caracterizou pelo maior rigor na aplicação da metodologia científica
embasada no positivismo lógico ou neopositivismo, no uso de técnicas
de estatística e matemática, na abordagem sistêmica e no uso de
modelos. No contexto escolar essa rigidez dava a impressão de uma
ciência acabada e reclusa as reflexões acadêmicas.
No final do século XX a Geografia experimenta uma mudança
considerável na interpretação da realidade. No Brasil, geógrafos como
Milton Santos capitaneiam uma corrente de pensamento denominada de
Geografia Crítica, com uma visão mais ampla acerca das relações
homem e natureza, baseada no materialismo-histórico-dialético de Karl
Marx, fazendo com que o indivíduo repense as bases históricas e as
construções dialéticas que regem as relações sociais. Nesse contexto a
geografia volta-se para as relações humanas, entendendo-as como
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resultados das contradições dialéticas entre as classes sociais. Santos
(1979, p. 10) afirma que
O espaço reproduz a totalidade através das transformações
determinadas pela sociedade, modos de produção, distribuição da
população, entre outras necessidades, desempenham funções
evolutivas na formação econômica e social, influencia na sua
construção e também é influenciado nas demais estruturas de modo
que torna um componente fundamental da totalidade social e de seus
movimentos.

Assim, é nesse contexto de modificação interpretativa do objeto
de estudo da Geografia que a chamada educação bancária, onde os
alunos apenas memorizavam os conteúdos apresentados, perde
contexto na construção do saber geográfico. Vale lembrar que Freire
(2004, p. 69) ressalta que enquanto a educação bancária tem como
objetivo realizar uma divisão entre “os que sabem e os que não sabem,
entre oprimidos e opressores”, negando o diálogo, a educação
problematizadora, em contrapartida, “funda-se justamente na relação
dialógico-dialética entre educador e educando: ambos aprendem
juntos”.
É válido dizer, ainda, que essa mudança não ocorreu de forma
rápida, e, o modelo bancário, ainda persiste, na prática de alguns
docentes de Geografia. Nesse sentido, se considerarmos que a
compreensão do objeto do estudo geográfico se reestruturou, a
manutenção de um modelo de ensino, que poderia ser considerado
válido num outro contexto analítico, torna-se obsoleto e até inviável pra
essa nova forma de pensar a ciência geográfica. Assim, é fundamental,
na discussão da geografia que se ensina, em detrimento da geografia
que se faz nas universidades, os métodos de ensino e sua aplicação no
contexto científico da Geografia.
Nesse sentido, as disciplinas pedagógicas se apresentam como
instrumentos que se unem a prática docente, uma vez que elas dispõem
de metodologias e formas de ensinar significativamente. Entendendo
que o aluno traz consigo uma carga de conhecimentos e impressões da
realidade que influem diretamente na apreensão dos conceitos, ensinar,
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por vezes, não é uma tarefa fácil, exigindo do professor, treinar seu
olhar para as diferentes realidades que irá encontrar. Esse olhar analítico
e qualificado demanda desenvolvimentos de compreensões específicas
sobre o ensino, que as disciplinas específicas da ciência geográfica, não
conseguem oferecer.
Considerando ainda que o professor necessita transformar o
saber científico em uma linguagem escolar, ou seja, uma linguagem
mais acessível aos discentes, é necessária a utilização de meios que
facilitam a compreensão e permitam um aprendizado mais
significativo. Chevallard (1991), nomeia esse processo, pelo qual o
docente transforma os conteúdos acadêmicos de sua ciência em
conteúdos compreensíveis pelo discente de nível básico, de
“transposição didática”. Que pode ser colocada como um conjunto de
práticas transformadoras essenciais para tornar o conhecimento
científico, sempre composto de teorias complexas, em um
conhecimento que possa ser compreendido pelo discente, sem que esse
perca suas características.
Isto posto, ser professor não significa só saber dar uma boa aula
ou dominar determinada disciplina, é preciso mais. As disciplinas
pedagógicas andam lado a lado na formação docente, pois as mesmas
são os subsídios para que o professor se atente as diferentes situações
que encontrará na escola, assim como as diferentes realidades, se
adaptando para que possa caminhar para a construção do conhecimento
de forma geral, sem ambiguidades e sinuosidades. Segundo Freire
(1996, p. 135) “[...] ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao
educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente,
se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido”. Assim, ensinar
exige reconhecer que a educação é ideológica, dialógica, libertadora e
recíproca, em suma, é uma especificidade do ser humano.
As práticas pedagógicas são aquelas que se organizam para
concretizar determinadas expectativas educacionais. São práticas
carregadas de intencionalidade, uma vez que o próprio sentido de práxis
se configura por meio do estabelecimento de uma intencionalidade, que
dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção planejada
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científica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade social
(FRANCO, 2016). Assim, o planejamento deve ser feito pensando no
coletivo e nas diversas situações que podem surgir no contexto da aula,
estando preparado para agir com naturalidade, a fim de que se
reconheça que o discente está (não é) discente, reconhecendo-o,
primordialmente, como pessoas.
Refletindo sobre a formação docente, é preciso entender que a
aprendizagem é vitalícia, não podendo, em momento algum ser
enxergado como algo acabado. Nesse sentido, demanda uma maior
dedicação dos docentes, fazendo com que a reflexão acerca dos
processos que subsidiam a aprendizagem seja constante. Libâneo
(2013, p. 56), pensando o ensino, afirma que
[...] o ensino não é só transmissão de informações, mas também o
meio de organizar a atividade do aluno. O ensino somente é bemsucedido quando os objetivos do professor coincidem com os
objetivos de estudo do aluno e é praticado tendo em vista o
desenvolvimento das suas forças intelectuais.

Dessa forma, qualquer tendência educacional que não considere
a evolução da dinâmica social, que ampara a compreensão de mundo
do discente, beira a ineficácia, colocando em risco o próprio processo
de aprendizagem. Essa interpretação, contudo, deriva de um contexto
de produção do conhecimento acadêmico externo a produção da ciência
geográfica, vinculando a docência geográfica a produção do
conhecimento da didática e da pedagogia.
Dentro dos contextos formativos de professores, não raras as
vezes encontram-se licenciandos e profissionais em exercício que
minimizam a utilidade das disciplinas pedagógicas dentro da grade do
curso. Essa interpretação nem sempre está explicita durante o curso,
contudo, a identificação de tais ecos interpretativos acerca das
utilidades destas disciplinas permite o desenvolvimento de estratégias
para aproximar os conteúdos específicos àqueles da área específica de
conhecimento.
Seguindo o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena
em Geografia da Universidade de Pernambuco, as disciplinas com
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perfil pedagógico a serem cursadas são: didática, educação inclusiva,
libras, fundamentos psicológicos da educação, fundamentos
sociológicos da educação, fundamentos filosóficos da educação,
fundamentos antropológicos da educação, organização da educação
nacional, estágio e avaliação da aprendizagem. Segundo a ementa
dessas disciplinas o aluno irá construir um perfil mais profissional
aliando a teoria à prática docente, assim como a construção de um
ambiente propício a aprendizagem. Diante de tal realidade objetivouse, no presente trabalho, analisar as perspectivas dos alunos do 5º e 7º
período do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade
de Pernambuco acerca do papel e importância das disciplinas
pedagógicas para a formação de futuros professores de Geografia.
METODOLOGIA
O presente trabalho se utilizou de uma metodologia de ordem
qualitativa, dando maior enfoque aos sujeitos da pesquisa. Durante a
pesquisa 48 alunos do curso de Licenciatura Plena em Geografia da
Universidade de Pernambuco – UPE/Campus Garanhuns, sendo 22 do
5º período e 26 do 7º período, responderam a um questionário contendo
10 perguntas, elaboradas na plataforma GOOGLE FORMS da
Google©, a respeito das disciplinas pedagógicas e sobre sua
interpretação acerca da importância para formação e prática docente em
Geografia, das disciplinas pedagógicas do curso. Os questionários eram
anônimos e os participantes respondiam remotamente.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos em virtude da
exposição aos conteúdos pedagógicos, portanto, descartando-se, para
fins dessa pesquisa, os alunos dos períodos iniciais (1º e 3º). O Curso
de Licenciatura Plena em Geografia, do Campus Garanhuns da UPE, só
possui uma entrada por ano, o que faz com que não haja períodos
intermediários nos semestres (2º, 4º, 6º e 8º), sempre apresentando ou
períodos pares, ou períodos ímpares.
A Google forms, foi adotada como forma de disseminação do
questionário em razão de oferecer uma plataforma de serviço gratuito
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para criação e divulgação de formulários online. Nele, o usuário pode produzir
pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações
em escala numérica, entre outras opções. Possibilita ainda reordenar
perguntas com a quantidade de alternativas desejáveis, sendo possível,
caso necessário, adicionar imagens e vídeos. Após o fechamento do
questionário a plataforma monta gráficos com as respostas o que facilita
a visualização das informações obtidas. A forma de difusão dos
questionários pode ser feita via e-mail, link, redes sociais ou website. A
gratuidade da plataforma também é um fator preponderante diante da
limitação orçamentaria para o desenvolvimento de pesquisas
acadêmicas. A plataforma pode ser acessada no endereço eletrônico
“https://docs.google.com/forms”.
O método do questionário foi utilizado em vista de favorecer
uma linguagem mais clara e objetiva do tema pesquisado, por meio de
uma sequência lógica de perguntas que favorece o raciocínio e faz com
que o sujeito não se perca, e de acordo com Silva et al (1997, p. 410) o
“questionário seria uma forma organizada e previamente estruturada de
coletar na população pesquisada informações adicionais e
complementares sobre determinado assunto sobre o qual já se detém
certo grau de domínio”. Além de favorecer uma melhor análise de
respostas em vista de não haver obstrução ou influência do pesquisador
nas respostas, como é o caso de uma entrevista, no questionário as
análises são feitas de modo impessoal respeitando o anonimato e a
segurança do pesquisado.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
As perguntas feitas, aos participantes, buscaram identificar sua
compreensão dos objetivos e importância das disciplinas pedagógicas
dentro do curso de Licenciatura Plena em Geografia, determinando, a
partir das respostas, possíveis ecos interpretativos entre os reais
objetivos da formação e a percepção dos futuros docentes.
A primeira pergunta feita buscou identificar, de forma
pragmática a concordância dos alunos com a frase: “Na matriz
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curricular do curso de Licenciatura Plena em Geografia e demais
licenciaturas, as disciplinas pedagógicas estão presentes por serem
disciplinas necessárias para a formação docente. Contudo, quando
omitidas ou não tratadas de modo satisfatório pelo licenciando, pode
ocasionar grandes rupturas na formação docente”.
Do total de respostas para esta pergunta, 93,8% indicaram uma
concordância com a frase, ao passo que 6,2 % indicaram uma
discordância. Tal concordância majoritária permite, em um primeiro
momento, a compreensão de que os discentes investigados
compreendem a relevância dos conteúdos pedagógicos para sua
formação. Essa concordância, contudo, não pode ser compreendida de
forma absoluta, uma vez que a simples consideração positiva, diante de
uma assertiva desse tipo, não implica na compreensão plena do objetivo
do conjunto das disciplinas, aqui nomeadas de pedagógicas.
A segunda pergunta apresentada questionava as experiências
com tais disciplinas bem como, a partir de tais experiências, se essas
disciplinas exerciam um papel fundamental na formação do futuro
docente. Aqui é possível vislumbrar uma primeira aproximação da
diversidade interpretativa dos investigados, uma vez que 81,3%
responderam que sim, em detrimento de, 18,7% que responderam não
ou “talvez”. Aqui o “talvez” foi inserido como forma de permitir, ao
entrevistado, a possibilidade de revelar sua possível ressalva no
reconhecimento do papel desses conteúdos na formação docente. A esse
respeito se tem evidenciado nas pesquisas e manuais que as discussões
na formação de professores nos últimos anos têm estado apoiadas na
reflexão das práticas pedagógicas e no discurso de inovação como
tentativa de resposta às urgências demandadas pela própria prática.
“Uma forte tendência na disciplina Didática é de se discutir com os
futuros professores a prática docente, buscando instrumentalizá-los
para a construção de uma nova prática” (PIMENTA, 2008, p. 25).
Posteriormente (terceira pergunta), foi indagado sobre a
quantidade de disciplinas pedagógicas, ofertadas na grade curricular,
buscando entender se os estudantes consideravam o número excessivo,
adequado ou se era insuficiente. Das respostas obtidas, 62,5%
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consideraram o número adequado, 33,3% consideraram que o número
de disciplinas é insuficiente, e 4,2% avaliaram excessivo o número de
componentes curriculares.
A questão seguinte indagava sobre a carga horária destinada a
essas disciplinas, dentro do curso. Das respostas obtidas, 56,3%
declararam que essa carga horária era satisfatória, uma vez que estas
disciplinas apresentam carga horária muito próxima dos conteúdos de
Geografia. Em contrapartida a essas respostas, 29,2% indicaram
insuficiência na carga horária, revelando uma predominância de
disciplinas não pedagógicas. Enquanto 12,5% acreditam haver um
excesso, visto que tais disciplinas poderiam ter uma carga horária mais
baixa para destinar mais horas as disciplinas específicas do curso.
Em seguida, considerando as experiências dos discentes, foi
perguntado se há alguma disciplina desnecessária para a formação.
Entre os entrevistados, 77,1% consideraram que não há disciplinas
desnecessárias na grade do curso, justificando a necessidade presumida
no fato de que todas tem um papel muito relevante para formação
profissional. Dentre as respostas observou-se um percentual 14, 6% que
não se mostraram seguros quanto a negatividade, uma vez que segundo
os mesmos, há algumas disciplinas que abordam temáticas semelhantes
ou iguais, podendo ser integradas em uma única. Ao fim, 8,3%
indicaram a existência de disciplinas desnecessárias. Os discentes que
indicaram a existência de disciplinas desnecessárias foram convidados
a indicá-las. As disciplinas citadas foram: Fundamentos Sociológicos
da Educação e Psicologia da Aprendizagem.
Quando perguntados se as disciplinas pedagógicas apresentam
elementos para que o licenciando possa embasar a sua atuação
profissional no futuro, 81,3 % consideram que sim, pois essas
disciplinas permitem ao docente em formação a compreensão dos
processos através dos quais os educandos apreendem os conteúdos. Já
18,7% expõem que as estratégias apresentadas são desconectadas da
realidade fazendo com que quando aplicadas o fracasso seja inevitável.
Seguindo essa mesma interpretação questionou-se se os
estudantes consideravam que as disciplinas pedagógicas ofereciam
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condições abrangentes de métodos e práticas de ensino, para subsidiar
a prática dos futuros professores, 41,8% afirmaram que sim, pois as
condições desenvolvidas dentro do contexto dessas disciplinas
permitem ao discente desenvolver condições intelectuais para
compreender os processos que podem permitir a construção do
conhecimento no aluno. Outros 33,5% também consideram que sim,
pois a partir dessas disciplinas o licenciando terá contato com as mais
diversas metodologias e, portanto, selecionará a melhor para o trabalho
docente. Dos participantes 24, 7% afirmaram que não, porque a
discussão teórica apresentada nas disciplinas cria uma noção
equivocada da realidade, não preparando o aluno para as realidades
presentes nas escolas públicas do Brasil.
Assim, em conformidade com Medeiros (1998), é possível
afirmar que a didática tem características especiais que a diferencia das
demais disciplinas do curso. Essas diferenças não dizem respeito apenas
à carga horária, mas, principalmente, pelo fato de recair sobre a
Didática a responsabilidade de rever o conteúdo visto pelo aluno
durante o curso estabelecendo uma ligação deste com a prática escolar.
Além disso, a disciplina de Didática é responsável por garantir espaço
para a discussão de questões referentes ao processo de ensino e
aprendizagem.
Portanto, se entendermos que essas disciplinas oferecem
ferramentas para que o docente construa seu perfil profissional,
dispondo de diversas metodologias que facilitem o ensino, conseguirse-á a fundamentalidade da clara compreensão dos instrumentos
disponíveis na discussão desses conteúdos. Adicionalmente, é preciso
compreender que mais do que qualquer método, tais instrumentos
permitem a compreensão dos percursos cognitivos que direcionam a
aprendizagem, vinculando a prática a construção consciente da
inteligência. Assim, a práxis se configura na prática docente conforme
ocorre uma transformação do homem e seu meio, essa atividade produz
uma reflexão acerca do seu trabalho e de como o mesmo produz bons
frutos que modificam a vivência e o olhar do discente para as diversas
esferas da sociedade, possibilitando que ele haja de maneira crítica.
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Ausentando-se a ideia de domínio e hierarquização, em virtude da
educação partir de um princípio libertador em que o indivíduo
desenvolve além do seu intelecto a sua formação humano-social. E
consoante Sousa Junior (2010), é importante asseverar que a práxis é o
princípio pedagógico fundamental que orienta a perspectiva marxiana
de mundo, tanto como práxis revolucionária na sociedade capitalista,
sob a égide da burguesia, quanto na práxis da liberdade numa sociedade
sem classes, já emancipada.
Diante da possibilidade das discrepâncias interpretativas,
considerou-se, nessa perquirição, a necessidade de investigar a
importância do docente nos conteúdos disciplinares analisados.
Questionou-se, portanto, os participantes sobre o papel docente nas
disciplinas pedagógicas durante a sua formação, e sobre quais eram os
perfis de professores que oferecem condições mais produtivos para
ministrar tais disciplinas. As respostas obtidas indicaram que 83,3%
consideram que um professor com uma abordagem dinâmica, que seja
da área e que demostre as imensas metodologias que podem tornar o
ensino menos sinuoso e de fácil compreensão para os discentes, e 17,7%
apontaram que professor que apresente os modelos de ensino mais
exitosos para que os discentes como futuros professores tenham como
aprender técnicas para aplicar em sala de aula.
Por fim, buscando entender a compreensão dos pesquisados
sobre o que aqui indica-se como sendo a função máxima da docência
primária (entendido como a atuação docente no ensino básico), tornar
os conteúdos específicos, das mais variadas ciências, acessível ao
cidadão, apresentou-se uma última pergunta. Foi interrogado sobre a
compreensão dos mesmos sobre o conceito de transposição didática.
Nas respostas observou-se que 52,1% consideraram que a opção que
indicava ser o trabalho de fabricar um objeto de saber produzido pelo
sábio o cientista ser objeto do saber escolar. Essa opção de resposta
buscou apresentar a interpretação dada por Chevallard (1991),
apresentando uma compreensão técnica do conceito. Já 33,3% se
referem como sendo a igualdade do saber acadêmico e do saber escolar
que são de natureza e funções iguais, sempre evidentes nas análises
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sobre a dimensão cognitiva do processo de ensino e aprendizagem e
14,6% consideram que é entendida como a passagem do saber escolar
para o saber científico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cursos que formam professores, as licenciaturas, buscam ao
máximo fazer com que os discentes tenham um percurso significativo
para o exercício da docência, sendo que é de suma importância analisar
o modo como são aplicados os métodos de ensino/aprendizagem para a
construção do profissional de ensino. Considerando-se que formar
profissionais da área da educação apresenta inúmeros desafios, que
aliados a cada realidade dos discentes tornam a atuação ainda mais
desafiadora. É de grande relevância potencializar a profissionalização,
compreendendo que existe um imenso leque de competências e
habilidades a serem aprendidas e posteriormente empregadas na
atuação profissional.
Logo, a pesquisa desenvolvida permitiu constatar que os
estudantes do curso de Licenciatura Plena em Geografia, no contexto
investigado reconhecem, em sua maioria, o papel das disciplinas de
cunho pedagógico, contudo, ainda apresentam ecos interpretativos que
podem gerar fragilidade nas futuras atuações profissionais. Ficou
perceptível que há algumas lacunas a serem preenchidas, ora voltadas
para a atuação docente ora voltadas a própria postura do licenciando.
Considerando a realidade apresentada, há a necessidade de
desenvolvimentos de pesquisas complementares que possam investigar
as possíveis fragilidades de desenvolvimentos dessas disciplinas nos
cursos de Geografia. A carência na construção do conhecimento
pedagógico, reflete diretamente na formação e atuação profissional dos
envolvidos neste processo, e, compreendendo que é do êxito docente
(em nível fundamental que médio) que depende a alfabetização
geográfica da sociedade, deficiências formativas, nesse sentido, podem
colocar em cheque o próprio objetivo da geografia na
contemporaneidade.
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INTRODUÇÃO
A Educação à Distância – EAD, tem se apresentado como um
espaço de formação longe dos espaços físicos pré-estabelecidos, a
mesma é regulamentada e institucionalizada, mas favorece uma
aprendizagem colaborativa e autônoma, colocando o sujeito como o
agente responsável e principal pela sua formação.
O Ensino de Geografia deve trabalhar os conceitos geográficos
de forma crítica, criativa, buscando favorecer sua interação e seu
confronto com outros saberes. E, ainda, discutir os diversos aspectos da
vida e com a formação de uma visão do humano sobre si próprio e seu
papel no mundo.
Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo central
investigar e analisar as concepções dos discentes do Curso de
Especialização em Ensino de Geografia (EAD) do IGDEMA/UFAL
acerca do conceito de Lugar
Nessa perspectiva, nos defrontamos com as seguintes
problemáticas: quais são as concepções dos discentes do Curso de
Especialização em Ensino de Geografia, na modalidade EAD, do
IGDEMA/UFAL acerca do conceito de lugar? Quais as contribuições
da disciplina Metodologia do Ensino de Geografia para o entendimento
do conceito de Lugar? Se a disciplina Metodologia do Ensino de
Geografia instigou os mesmos a trabalhar o conceito de Lugar nas aulas
de Geografia na escola? Qual a importância do estudo do Lugar no
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Ensino de Geografia? Se a disciplina Metodologia do Ensino de
Geografia tinha proposto atividades acerca do conceito de Lugar
voltadas para o ambiente escolar?
A relevância desta pesquisa consiste em debater e refletir sobre
a importância dos cursos de formação continuada, na expectativa, de
instigar os professores e apresentar propostas para trabalhar os
conceitos geográficos nas aulas de Geografia no ambiente escolar.
METODOLOGIA
Este trabalho está fundamentado na metodologia da pesquisa
exploratória, consubstanciada na base qualitativa e quantitativa.
Conforme Minayo (2010, p. 17) o métodos quantitativo e qualitativo
compreende três etapas: “(1) fase exploratória; (2) trabalho de campo;
(3) análise e tratamento do material empírico e documental.” Tal
abordagem mostra sua eficácia, à medida que realiza observações
diretas do objeto de estudo, seus fenômenos, indivíduos e situações,
para compreender os achados da pesquisa.
Como procedimentos metodológicos, foi realizado o
levantamento bibliográfico, leituras de artigos científicos, dissertações
e teses pesquisadas no catálogo de bancos de teses e dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), acerca das temáticas em estudo.
Na sequência foram elaborados questionários, e estabelecido o
diálogo com dezessete discentes do Curso de Especialização em Ensino
de Geografia, na modalidade EAD, do Instituto de Geografia,
Desenvolvimento e Meio Ambiente (IGDEMA) da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL).
O questionário era composto por 12 questões, 5 de múltipla
escolha e 7 questões abertas. Os mesmos foram aplicados através da
plataforma Google Drive.
No presente estudo os nomes dos sujeitos da pesquisa, não serão
revelados, tendo em vista a ética científica, sendo assim, adotado um
conjunto de denominações para substituir os nomes dos investigados.
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Quanto às denominações criadas para os discentes, eles são destacados
pela letra D, junto a um número ― D1, D2 e D3. Separamos 3
questionários para analisar os itens discursivos sendo, D1 discente com
até três anos de docência, D2 discente que não exerce a docência e D3
discente com três anos ou mais de prática pedagógica.
Posteriormente foram realizados a tabulação dos dados,
elaboração de quadros e gráficos, e por fim análise dos dados coletados.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Educação à Distância – EAD consiste em uma modalidade de
educação em que as atividades são desenvolvidas em sua maioria em
distintos ambientes.
A Educação a Distância, modalidade de educação efetivada através
do intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, onde
professores e alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no
tempo, está sendo cada vez mais utilizada na Educação Básica,
Educação Superior e em cursos abertos, entre outros (ABED, 2018,
p. 85).

A Educação à Distância no Brasil foi definida oficialmente pelo
Decreto nº 9.057 de 25 de Maio de 2017, em seu artigo primeiro no qual
versa que:
Para os fins deste Decreto considera-se educação à distância a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal
qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e
avaliação, compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam
em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017, p. 1).

Ainda no Decreto nº 9.057 de 25 de Maio de 2017, o seu Art. 4º,
estabelece que esta deva ter, obrigatoriamente, momentos presenciais,
como: as atividades presenciais de tutorias; avaliações; estágios;
práticas profissionais em laboratório, defesa de trabalhos previstos, nos
projetos pedagógicos, ou de desenvolvimento da instituição de ensino
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e do curso, os quais serão realizados na sede da instituição de ensino,
nos polos de EAD, ou em ambiente profissional, conforme as Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN.
Inserido neste contexto encontra-se o Curso de Especialização
em Ensino de Geografia - EAD, no qual iremos dialogar com alguns
discentes, notadamente daqueles que participaram da Disciplina
Metodologia do Ensino de Geografia, na qual iremos abordar o conceito
de Lugar e às contribuições teórico-didáticas à formação continuada dos
mesmos.
A formação continuada em EAD tem alcançado cada vez mais
pessoas interessadas na atualização profissional, considerando a falta
de tempo e a distância dos centros urbanos onde se encontram a maioria
das Universidades. Nesse contexto, a pesquisa considera importante a
formação continuada e o estudo do conceito de Lugar, uma vez que para
fazer a leitura do mundo, antes se deve começar fazendo a leitura do
meio vivido, que traz as marcas da trajetória de diferentes grupos.
Assim, é importante que seja estudado o conceito de Lugar,
tendo como pressuposto, o vivenciado pelo aluno em seu cotidiano,
para que o mesmo venha entender, o lugar como sua casa, o lugar como
sua rua, como seu bairro entre outros, pois como bem aponta Callai
(2005, p. 228) se faz necessário “[...] fazer a leitura do mundo da vida,
construído cotidianamente”.
Sendo assim, precisamos trabalhar os conteúdos de modo a
associá-los ao espaço vivido, tendo assim a percepção da análise da
prática social e como tais conhecimentos podem ajudar os alunos a ler
e compreender o seu lugar, assim como as práticas sociais que
permeiam o espaço geográfico.
Nestes termos, Santos e Raggi (2021, p.158) salienta que o
Ensino de Geografia deve estimular “[...] um pensar geográfico que
relacione as escalas dos fenômenos a partir da realidade cotidiana de
nossos estudantes, privilegiando os acontecimentos de seus lugares na
tentativa de construir leituras interpretativas de uma totalidade mundo
em movimento”.
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Vale salientar ainda, que o conceito de Lugar é visto como o
ponto de encontro das relações interpessoais, conforme, Tuan (1983, p.
36), salienta, ainda que “o sentimento por um lugar é influenciado pelo
conhecimento de fatos básicos” como a afeição, o amor e a identidade
para com o lugar, ao longo dos anos. E ainda o define como “íntimo”,
onde as pessoas se integram, têm significados, afetividade e emoção.
Lugares ou Lugar com familiares, amigos, o bairro, a casa.
A referida pesquisa, tem como objetivo central: investigar as
concepções dos discentes do Curso de Especialização em Ensino de
Geografia, na modalidade EAD, do IGDEMA/UFAL acerca do
conceito de Lugar. E ainda, se, e como a disciplina de Metodologia do
Ensino de Geografia tem contribuído a formação dos mesmos, no
sentido de aprimorar o trabalho com o referido conceito no ambiente
escolar. Diante do exposto, apresentam-se os resultados desta pesquisa,
salientando e analisando os seus achados.
A princípio, destacam-se as concepções de alguns discentes,
sujeitos da pesquisa, acerca do conceito de lugar (figura1).
Figura 1: Concepção dos discentes acerca do conceito de
Lugar
Identidade e história (D1, informação verbal, 2019).
Como algo intrínseco na formação da identidade do indivíduo, os simbolismos e
as subjetividades relacionado ao Lugar onde se vive (D2, informação verbal,
2019).
Consiste na discussão espacial, em que se evidência o espaço de vida
experimentado no nosso dia. É a parcela do espaço que contém a história de nosso
cotidiano, as memórias que desenvolvemos nas experiências de vida. É a parte em
que identificamos geograficamente os prazeres e os desafetos nas nossas relações
com as pessoas, mas também a parte em que realizamos um conjunto de atividades
que marcam as nossas lembranças. Por isso mesmo, passamos a identificar no
lugar, fatos passados e presentes que mobilizam os sentimentos, as emoções e, por
vezes, exercitamos o sentimento de identidade (D3, informação verbal, 2019).
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. Elaboração: FRANÇA, J. L., 2021.

De acordo com as concepções de D1 e D2, os mesmos
relacionam o conceito de lugar com a identidade, à singularidade de
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cada indivíduo diante do modo de ver, compreender e transformar.
Estas concepções coadunam com as ideias de Kozel (2001, p. 154) ao
dizer que “os homens constroem uma complexa rede de significados e
sentidos, provenientes da história e da cultura, gerando identidade, que
vai caracterizar o Lugar”. Neste sentindo, o Lugar é visto como o espaço
onde acontecem todas as relações e ações humanas, que a ele atribuiu
significado, reconhecimento, afeição e cultura, todos eles traçadas pelo
tempo, trata-se do local das experiências vividas.
Já a concepção denotada por D3, corrobora com a colocação de
Tuan (1983, p. 3) ao fazer uma comparação entre “Espaço e Lugar como
termos familiares, que indica experiências comuns. Vivemos no espaço.
Lugar é segurança e o espaço é liberdade”. Assim, é possível
compreender que tempo e Lugar são componentes da vida, o tempo
caracteriza o Lugar, dando-lhe significados básicos, pois o Lugar é vivo
e estar em constante transformação. “Quando, no entanto, pensamos
sobre eles, podem assumir significados [...] os lugares são centros aos
quais atribuímos valor, Espaço é o movimento e Lugar é a pausa”
(TUAN, 1983, p. 04). O autor supracitado distingue Espaço e Lugar,
enquanto o Espaço pode transformar-se em Lugar, na medida em que
se atribui a ele valor e significação; o Lugar só pode ser compreendido
se for experiênciado, vivido, pois os lugares são dotados de saberes que
só quem vive nele pode ter.
Logo, cada pausa representa uma localização, que por vezes, é
o Lugar, esta pausa no Espaço permite que o Lugar seja alterado,
transformado de acordo com os sujeitos que a ele atribuem significados,
desse modo, cada um conhece sua identidade, sua realidade e o sentido
das coisas que o compõe, o meio vivido é provido de valores diferentes,
tais valores são dotados de subjetividades numa realidade objetiva e
concreta.
Na sequência, indagou-se quanto as contribuições da disciplina
Metodologia do Ensino de Geografia no entendimento do conceito de
Lugar (figura 2).
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Figura 2: As contribuições da disciplina Metodologia do
Ensino de Geografia para o entendimento do conceito de Lugar
Sim! Interpretar que apesar do conceito de Lugar cada um tem sua história
e essência (D1, informação verbal, 2019).
Sim! Pois nos demonstram novas possibilidades de fazer a leitura do
mundo, partindo de uma perspectiva local, para a global (D2, informação
verbal, 2019).
Sim. Acredito que isso aconteceu na medida em que desenvolvemos em
sala um conjunto de discussões acerca do desenvolvimento de nosso
trabalho pedagógico voltado a um esforço de se pensar a aula a partir da
vida dos alunos (D3, informação verbal, 2019).
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. Elaboração: FRANÇA, J. L., 2021.

Conforme a figura 2, nas falas de D1, D2 e D3, houve
contribuições significativas expostas pela referida disciplina, percebese que os mesmos destacaram a importância do conceito de Lugar, no
sentido de resgatar as memórias individuais, possibilitando
(re)conhecer a própria história, e o pensar a partir do espaço vivido de
cada sujeito.
Nesse sentido, o Lugar é visto como o ponto de partida, o fator
de identidade, de singularidade de cada indivíduo, possibilitando novas
leituras do cotidiano. Tais concepções coadunam às ideias de Aigner
(2006, p. 211) “é um poderoso instrumento para a construção da
cidadania ao fortalecer a identidade através da valorização do lugar e
da compreensão da articulação deste com o espaço global”. A partir da
compreensão do Lugar é possível relacioná-lo com o mundo
globalizado, pois é nele que as relações se concretizam.
Em seguida, questionou-se se as discussões ao longo da
disciplina Metodologia do Ensino de Geografia, instigaram os mesmos
a trabalhar o conceito de Lugar nas aulas de Geografia (figura 3).
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Figura 3: A disciplina Metodologia do Ensino de Geografia
instigou-lhe a trabalhar o conceito de Lugar nas aulas de Geografia?
Sim. Estimulou a compreender a dinâmica dos lugares e desses com o mundo.
Através das tecnologias da informação e comunicação (D1, informação verbal,
2019).
Ainda não. Não estou exercendo a docência (D2, informação verbal, 2019).
Sim, acredito que isso tenha ocorrido quando discutimos as diferentes culturas e
regiões demográficas a partir dos quartos das crianças (D3, informação verbal,
2019).
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. Elaboração: FRANÇA, J. L., 2021.

De acordo com as análises da figura 3, D1, sentiu-se instigado
pela referida disciplina a trabalhar o Lugar com os alunos em suas aulas,
devido ser no Lugar que os humanos percebem o mundo através do
espaço vivido (re)conhecido. Ao mesmo tempo em que atrelado ao uso
das tecnologias para compreender melhor tais dinâmicas. D3, afirma
que a importância se faz pela construção e desconstrução desse meio,
pois uma cidade, uma rua, o quarto são diferentes representações de
Lugar, sendo uma ideia subjetiva. D2, por não estar exercendo a
docência não foi aguçado à prática. Mesmo assim, tais discussões foram
importantes, por ampliar o conhecimento instigando novas técnicas e
metodologias para serem utilizadas em sala de aula.
No que diz respeito a opinião dos discentes sobre a importância
do estudo do lugar no ensino de Geografia, destaca-se a figura 4.
Figura 4
A importância do estudo do Lugar no Ensino de Geografia
Propõe novas leituras do espaço vivido.
16%

É instrumento de fortalecimento da cidadania
e da identidade.

24%

Compreende a Globalização que se
territorializa no Lugar.

6%

Permite analisar as relações sociais e
culturais.

12%
6%

Possibilita entender as forças que organizam o
Lugar.

36%

Todas as alternativas.

Fonte: Pesquisa Direta, 2019 Elaboração: FRANÇA, J. L., 2021.
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Segundo a figura 4, aponta que 36% ressaltam o lugar como
instrumento para o fortalecimento da cidadania e da identidade,
retratando as relações históricas de vínculos efetivos que ligam as
pessoas. Enquanto 24% dos discentes afirmam que a importância do
estudo do Lugar, justifica-se porque este propõe novas leituras do
espaço vivido.
Na sequência, 12% apontam que o Lugar permite analisar as
relações sociais e culturais, nesse sentido, no cotidiano, no meio vivido,
no município, bem como sua constituição, distribuição e mobilidade
demográfica, ou seja, possibilita o (re)conhecimento de que diferentes
culturas produziram e reproduzem os Lugares em diferentes espaços
geográficos. Sendo assim, revela muitos aspectos culturais encontrados
no meio vivido, desde a formação populacional até os movimentos
migratório e a formação da identidade.
Ademais, 6% salientam a globalização que se territorializa no
lugar, denotando que a globalização ocorre no Lugar, a exemplos das
marcas mundialmente conhecidas. E se repetem a porcentagem de 6%
dos discentes, os quais salientam o entendimento sobre as forças que
organizam o lugar de vivência, ou seja, quem tem o poder de decidir
para onde vão os recursos. Dito isto, o estudo do Lugar tem a função de
desenvolver o sentimento de pertencimento ao sujeito como parte
importante da organização espacial. E, por fim, 16% dos discentes
acreditam que todas as alternativas apresentadas na questão são
importantes.
A disciplina Metodologia de Ensino de Geografia apresentou
algumas propostas didático-pedagógicas para que fossem trabalhada o
conceito de Lugar nas aulas de Geografia no ambiente escolar (figura
5).
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Figura 5
Atividades acerca do conceito de Lugar voltadas para o
ambiente escolar
Construção de Mapas Mentais.

12%
11%

Aula de campo no bairro da escola.

29%

Questionários e/ou Entrevistas com alunos.

Relatos de experiências sobre seus lugares de
vivência.

6%
42%

Construção de maquetes do bairro da escola e
seus os referenciais.

0%

Não exerço a docência

Fonte: Pesquisa Direta, 2019. Elaboração: FRANÇA, J. L., 2021.

De acordo com a figura 5, os investigados não trabalharam com
questionários e/ou entrevistas para a construção do conceito de Lugar.
E, 6% realizaram aula de campo no bairro da escola, por atrair a atenção
dos estudantes para perceberem a Geografia à sua volta, possibilitando
trabalhar a cooperação, a sensibilidade com a vida e com a natureza que
o cerca, além de perceber o outro, e a si mesmo.
Vale salientar que 12% não exercem a docência, por isso, não
realizaram nenhuma das atividades propostas. Outros 11% dos
discentes responderam que já usaram a construção de maquetes do
bairro da escola como recurso didático para apresentar o bairro e seus
referencias, portanto, trabalhar o conceito de lugar aproximando o
estudante da realidade que faz parte.
No entanto, 29% realizaram a construção de Mapas Mentais,
nesse caso, porque o mundo construído pelas pessoas tem uma dinâmica
própria, apresenta subjetividade, busca novas experiências de
relacionamento, ao mesmo tempo em que o individuo mantém o vínculo
com a sua realidade, e assim, percebe seu Lugar e suas emoções. Dessa
forma, representar o meio vivido do aluno em forma de desenho, traz a
tona os pontos referencias do percurso casa/escola ou do bairro onde
mora ou do bairro da escola. Neste caso, os mapas mentais podem ser
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compreendidos como representações do vivido, sendo ainda um
documento que está contido na memória de cada um, representado por
suas percepções e explicações de uma mesma realidade.
E por fim, 42% dos sujeitos da pesquisa usaram relatos de
experiências sobre os lugares de origem ou de vivências. Destacandose a importância de falar do seu meio vivido, do lugar de fala de cada
sujeito e de sua memória afetiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância apresenta-se enquanto um espaço de
formação docente, tanto inicial como continuada, de construção de
conhecimentos, conceitos e valores que são levados para a vida inteira.
Desta forma, pensar na EAD na formação dos discentes do Curso de
Especialização em Ensino de Geografia (EAD) do IGDEMA/UFAL é
um grande desafio.
Nesse contexto, dialogar com os sujeitos desta pesquisa,
buscando conhecer a opinião dos discentes do Curso de Especialização
em Ensino de Geografia (EAD) na busca de conhecer suas concepções
acerca do conceito de lugar, assim como qual a importância e do
referido curso na formação dos mesmos foi muito gratificante e
relevante para futuras pesquisas acerca desta temática.
Neste contexto, esta pesquisa concluiu que para os discentes
pesquisados o referido curso contribuiu significativamente para a
formação continuada dos mesmos, assim como para que os referidos
discentes possam cada vez mais se atualizar na perspectiva de buscar
novos horizontes e novas formas de se posicionar diante do mundo e da
vida em sociedade.
As discussões apresentadas foram significativas, pois
ampliaram o conhecimento, quanto o conceito de Lugar, ao mesmo
tempo em que instigaram o uso de novos recursos didáticos e novas
metodologias para serem utilizadas em sala de aula.
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INTRODUÇÃO
Não é recente no Brasil, a construção de orientações, projetos e
documentos norteadores da educação nacional, quase sempre
amparados no discurso da melhoria da qualidade da educação.
Respaldando-se neste argumento, diferentes governos têm criado
diversas normatizações, sobretudo curriculares, para direcionar a
educação brasileira na busca por uma formação de qualidade que reflita
na elevação dos índices educacionais do país.
Contudo, esse fato notabiliza-se especialmente a partir da
década de 1990, quando ocorre no Brasil à reforma do Estado e uma
série de modificações são realizadas em diversas áreas da sociedade
brasileira, dentre estas a educacional. Assistimos16 desde essa década,
a execução de um projeto de reforma curricular a ser implementado na
16

Neste trabalho utilizamos a primeira pessoa do plural, por entendermos que todo
escrito desta natureza é uma construção coletiva que resulta de leituras, vivências e
diálogos entre diferentes sujeitos, para além dos autores do texto, e por isso, também
precisam ser lembrados no decorrer dessas páginas.
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educação brasileira, fortemente relacionado aos interesses do mercado
e a política neoliberal implantada no país, que se inicia com a discussão
e formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) publicado
em 1997, estende-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de
2010 e atualmente encontra-se alicerçado na implementação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho
Nacional de Educação, homologada e publicada sua versão final em 20
de dezembro de 2017.
A BNCC se caracteriza como um documento normativo do
Estado brasileiro que reformula todo o currículo nacional, traçando as
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver nas
etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham
assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim,
estabelece quatro grandes áreas de conhecimentos responsáveis pelo
desenvolvimento integral do aluno, sendo estas: Matemática,
Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas (SILVA, 2017).
Desde o momento inicial da formulação, esta política
curricular 17 tem recebido fortes críticas de entidades educacionais e
especialistas, destacando que diante do impacto que se pretende
produzir com a Base, o tempo estipulado para debate e formulação da
proposta de um currículo comum para um país extremamente diverso e
heterogêneo como o Brasil, mostrou-se aligeirado, dificultando uma
construção democrática que considerasse para além dos especialistas
responsáveis pela sua formulação, a voz de entidades da sociedade civil,
profissionais do magistério, universidades, pais e alunos, dando a estes
a possibilidade de construção efetiva da base e não apenas de
legitimação do que foi construído.
No que tange à Geografia, o que tem apontado os diversos
especialistas é que a BNCC constrói para esta ciência uma proposta de
ensino tecnicista, objetivo, prático, sem possibilidade de

17

Coadunando com a posição de diversos autores que tem discutido a BNCC de forma
crítica, neste trabalho entendemos a BNCC como uma política curricular que traz
implicações políticas e pedagógicas para o trabalho docente.
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questionamento ou aprofundamento de conceitos. Nesse sentido, os
próprios conceitos geográficos são apresentados de forma superficial
no documento, carecendo de um aprofundamento teóricoepistemológico (GUIMARÃES, 2018).
Neste trabalho, analisamos a compreensão dos professores de
Geografia da rede municipal de ensino de Feira de Santana/Bahia sobre
a BNCC de Geografia e seu processo de implementação. O mesmo,
permiti construir uma compreensão acerca do entendimento da BNCC,
por parte dos sujeitos responsáveis por colocá-la em prática, além de
contribuir com a produção acadêmico-científica do campo.
O trabalho apresenta uma natureza exploratória e descritiva,
com uma análise quali-quantitativa. Para sua construção, nos pautamos
em quatro etapas: o aprofundamento teórico mediante revisão da
literatura e do estado da arte, com ênfase em duas temáticas específicas:
BNCC e Ensino de Geografia.
A pesquisa de campo, a partir da aplicação de vinte e cinco
questionários a professores de Geografia dos anos finais do ensino
fundamental da rede municipal de ensino de Feira de Santana, realizada
em um encontro formativo promovida pela Secretaria Municipal de
Educação no dia 26 de novembro de 2019. Cabe ressaltar que a referida
amostra foi aleatória, com participação voluntária e perfaz
aproximadamente 50% dos professores de Geografia dos anos finais do
ensino fundamental da rede, além disso, os questionários aplicados
apresentavam questões abertas e fechadas que totalizavam dezesseis
perguntas, e para garantir o anonimato no processo de escrita dos
resultados, os mesmos foram classificados para identificação de P1 à
P25.
A terceira etapa caracterizou-se pelo tratamento e análise dos
dados, realizados a partir da perspectiva da Análise Textual Discursiva
(ATD) das narrativas dos sujeitos, e por fim, a última etapa
caracterizou-se pela construção dos resultados apresentados neste
trabalho.

- 229 -

POSSÍVEIS DIÁLOGOS ENTRE A BNCC E O ENSINO DE
GEOGRAFIA
Em termos legais, a BNCC se caracteriza como uma política
pública legítima que encontra respaldo na Constituição Federal de
1988, quando aponta no seu artigo 210, o estabelecimento de conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, visando assegurar uma formação
básica comum. Além disso, a política surge em conformidade com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei 9394/96; bem
como em cumprimento ao que estabelece a meta 7 do Plano Nacional
de Educação (PNE) 2014-2024, que versa sobre a ampliação da
qualidade da educação brasileira, especificamente em obediência ao
que aponta a estratégia 7.1.
A BNCC surge com o objetivo de definir um conjunto de
conhecimentos e aprendizagens essenciais para todos os alunos
brasileiros durante a sua escolarização básica. A ideia da construção da
BNCC é a de que aquilo que estava formulado em diversos documentos
anteriores, tais como nos PCN, DCN, entre outros, sejam reunidos para
serem materializados a partir do desenvolvimento de habilidades pelos
alunos.
Destacamos que a BNCC não se afirma como currículo,
posição, por vezes ratificada por alguns atores, no entanto o que ela
define refere-se a um arranjo eminentemente curricular, e nesse sentido,
podemos afirmar que sua construção e implementação estão orientadas
a partir de um projeto de construção social.
Guimarães (2018, p.1042) é enfática ao dizer: “Assim, podemos
afirmar que a seleção dos conhecimentos que devem ser trabalhados na
escola está exposta de modo literal no documento”, o que não gera
dúvidas sobre o fato de que aquele se constitui em um currículo
prescrito. A partir deste fato, somos conduzidos na construção da
seguinte indagação: Que tipo de escola a BNCC desenha para formar
os cidadãos?
É fato que toda política educacional e curricular é interessada na
construção de um modelo de sociedade, estando, portanto, intimamente
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ligado a um tipo de sociedade, a um tipo de educação e de cultura que
se quer produzir. O currículo está ligado diretamente à organização
cultural e social de um povo que legitima seletivamente o que deve ou
não ser ensinado. Assim, o estabelecimento de um currículo comum é
o estabelecimento de um modelo de cultura para aquela sociedade
(APPLE, 1999; SACRISTÁN, 2000).
Considerando o que apresenta Macedo (2014) e Freitas (2016)
acerca do processo de construção da BNCC e da atuação direta dos
agentes de capital privado, tais com Fundação Lemann, Fundação
Roberto Marinho, todos pela Educação, entre outros nesse processo,
podemos afirmar que existe uma estreita relação entre o capital privado
e a política curricular, que por sua vez, influencia fortemente o projeto
de construção social por ela delineado, visto que “esses grandes grupos
econômicos desejam transpor à educação pública uma ideologia de
produtividade e controle (FREITAS, 2016, p.2)”.
É importante destacar que ao se propor a criação de um currículo
comum ao país, cria-se precondições para a homogeneização e
padronização do trabalho docente nas unidades de ensino, tendo em
vista que os livros didáticos e as avaliações oficiais, passam a tomar
como eixo norteador, os conteúdos e objetivos de aprendizagem
definidos pelo currículo criado, mesmo em face da sua parte
diversificada. O que conforme Silva (2017) repercute diretamente no
trato das questões regionais/locais, visto que o currículo avaliativo
acaba por funcionar como um vetor de controle da prática pedagógica
do professor.
Para Girotto (2017) a criação de uma base comum de currículos
no Brasil, da forma como tem sido conduzida, cria dois efeitos
perversos: o primeiro se caracteriza pela culpabilização dos professores,
no caso dos objetivos de aprendizagem não serem atingidos, e nesse
sentido, vale frisar que o alcance desses objetivos não depende
exclusivamente da prática docente, mas de condições estruturais para
tal fim, como as condições de trabalho, financiamento da educação, do
contexto socioeconômico dos estudantes, entre outras. O segundo efeito
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se caracteriza pela ocultação das desigualdades, uma vez que se
desconsidera as diferenças inter e intrarregionais do país.
Devemos ter clareza que apesar do discurso legitimador da
BNCC sempre está acompanhado pelo da melhoria da qualidade da
educação nacional, como se a implementação da referida base
resolvesse todos os problemas da educação brasileira, eles não se
restringem apenas ao currículo escolar. Sem o enfrentamento do quadro
de desigualdades que atinge a educação, qualquer projeto de alteração
curricular funcionará apenas como mecanismo de gestão de
desigualdades (GIROTTO, 2019).
No que se refere a Geografia, sua apresentação na BNCC ocorre
de modo simplório, impreciso e com um caráter pouco inovador. Neste
documento, o desenvolvimento do raciocínio geográfico é o aspecto
principal do currículo. Conforme o mesmo, a Geografia deve
“desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio
geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente
transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza
(BRASIL, 2017, p. 358)”.
A Geografia é apresentada distante do propósito da construção
de uma sociedade mais democrática, é carente de uma discussão
metodológica e epistemológica e mesmo destacando os conceitos
fundamentais dessa ciência, prevalece a abordagem que busca integrar
na escola os aspectos naturais e sociais na expectativa de produzir uma
geografia de sínteses. Conforme Ozório (2018) assemelha-se a
abordagem regional, presente e defendida na geografia antes mesmo do
movimento de renovação do ensino de Geografia na década de 1970, o
que caracteriza uma BNCC sem grandes inovações para o ensino dessa
disciplina no ambiente escolar.
A análise da BNCC nos permite afirmar que existe uma tentativa
de produção de conhecimento interdisciplinar que é evidenciado no
texto inicial da área de ciências humanas, quando aponta: “Portanto, é
necessário romper com essa concepção (linear) para possibilitar uma
leitura geo-histórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas,
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sociológicas e espaciais (geográficas) simultâneas (BRASIL, 2017,
p.351) (Grifo nosso)”.
A leitura do documento ainda evidencia a abordagem de
conceitos sem o devido aprofundamento epistemológico, tal como de
“espaço biográfico” e revela forte relação entre o ensino de geografia e
a formação do conceito de identidade, atrelada a categoria Lugar.
A Geografia aparece dividida em cinco unidades temáticas
comuns no decorrer das séries do Ensino Fundamental, em uma
progressão de habilidades. As unidades são caracterizadas como: “O
sujeito e o seu lugar no mundo”, orientada pelo desenvolvimento da
noção de pertencimento e identidade; “Conexões e escalas”, orientada
em produzir uma articulação entre o local e o global; “Mundo do
trabalho”, voltada para a análise dos processos, técnicas e produção dos
materiais no decorrer do tempo; “Formas de representação e
pensamento espacial”, focada no processo de alfabetização
cartográfica; e por fim, “Natureza, ambientes e qualidade de vida”,
preocupada com a articulação entre geografia física e humana. Sendo
que perpassam por todas as unidades os aspectos relacionados ao
exercício da cidadania (BRASIL, 2017).
Cabe destacar, o aparecimento na BNCC da ideia de “situação
geográfica” que conforme Mustafé (2019, p.90) está relacionada a
necessidade de “trabalhar com as diferentes unidades de maneira
integrada e complementar, por meio dos seus objetos de conhecimentos
e habilidades”. De forma genérica, o que visualizamos na BNCC é um
foco nos elementos naturais para o 6º ano, e dos recortes regionais
específicos, a partir do 7º ano com o estudo do território brasileiro, do
8º ano com América e África e no 9º ano com Europa, Ásia e Oceania
(OZÓRIO, 2018).
Refletindo sobre a importância do componente curricular
Geografia para a transformação da sociedade e para o entendimento das
dinâmicas socioespaciais, destacamos que ao formular uma proposta de
ensino técnico e sem abertura para discussões, a BNCC ameaça a
proposta de uma geografia contextualizada, reflexiva e crítica, que seja
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capaz não apenas de ensinar conteúdos, mas de ensinar modos de
pensamento e ação.
NARRATIVAS
GEOGRAFIA

DOS

DOCENTES

ACERCA

BNCC

DE

Diante do destaque que a BNCC tem assumido no debate
educacional do país nos últimos anos e de todo cenário que envolve a
sua construção e implementação, prevista para 2020. Entendemos ser
fundamental compreender como os sujeitos responsáveis pela sua
execução tem visto essa política curricular. Assim, aplicamos aos
professores de Geografia, da cidade de Feira de Santana/BA, no dia 26
de novembro de 2019, um questionário misto, contendo dezesseis
questionamentos sobre a referida política.
Inicialmente, identificamos que dentre os sujeitos consultados,
72% eram do sexo feminino e apenas 28% do masculino, concentrados,
sobretudo a partir dos 35 anos de idade. No que diz respeito à formação
acadêmica, 68% apresentavam nível de especialização e 44% tinham
até 10 anos de atuação no magistério, conforme mostra os gráficos 1, 2
e 3.
Gráfico 1
Faixa etária dos docentes participantes
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Fonte: in locus (2019).
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Gráfico 2
Formação acadêmica dos docentes

12%

20%
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO

68%

Fonte: in locus (2019)

Gráfico 3
Anos de atuação dos docentes no magistério

44%

40%
12%
4%

ATÉ 10 ANOS

11 A 20 ANOS

MAIS DE 20
ANOS

NÃO
RESPONDERAM

Fonte: in locus (2019).

Dos sujeitos consultados, apenas 12% leram todo o documento
da BNCC, conhecendo-a integralmente. Para a maior parte dos
docentes, 68% deles, apenas ocorreu a leitura de algumas partes do
documento, conhecendo-o principalmente por meio de cursos e
palestras. Outros 20% afirmam não ter lido nenhuma parte da BNCC, e
que o conhecimento que possuem da mesma também ocorreu por meio
de cursos e palestras que participaram.
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As narrativas prevalecentes indicam que a maior parte dos
docentes não possuem um conhecimento detalhado da referida política
curricular, o que dificulta o entendimento e a reflexão sobre a mesma.
Sem o processo de reflexão, o docente passa a se caracterizar como
mero instrumento de reprodução de um currículo imposto de cima para
baixo, descartando as possibilidades de construção de uma práxis
pedagógica. Ou seja, a possibilidade de construir um movimento de
articulação entre os aportes teóricos que orientam o conhecimento da
realidade e a ação prática, de modo a transformar o real (SANCHEZ
VÁSQUEZ, 2007).
Analisando as questões abertas do questionário a partir da
categoria ‘Compreensão da BNCC’, podemos constatar que o
documento assume dois sentidos para os referidos docentes: a BNCC
como uma padronização curricular; e a BNCC como documento
norteador do ensino, do currículo, das disciplinas escolares e dos
conteúdos.
No primeiro sentido, os docentes entendem a Base como um
currículo uniformizador que desconsidera a diversidade e apresenta um
forte viés ideológico e político. Este entendimento coaduna com uma
compreensão crítica da BNCC e está presente nos discursos dos
docentes P2, P4, P9, P18, P21, P25, conforme as narrativas dos
docentes:
Uma forma de padronizar o ensino, em detrimento da diversidade
(P2).
Uma proposta curricular para padronizar o currículo da
educação básica do Brasil com viés político e ideológico implícito
(P4).
Tornar o currículo único (P9).
Um modelo de currículo que vai ser utilizada em toda educação
básica do país (P18).
Uma ferramenta de padronização de valores e ideias pensadas
para que o indivíduo não pense de forma autônoma e crítica, que
negue as diferenciações e diversidade e adote modelos rígidos e
padronizados (P21).
É um documento produzido que traça as aprendizagens que deve
ser desenvolvidas pelos alunos em sua trajetória escolar (P25).
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Por sua vez, podemos afirmar que os docentes que entendem a
BNCC a partir do segundo sentido, não a percebem como currículo,
mas como um documento que orienta e dar caminhos para a construção
dos currículos, para o trabalho das disciplinas escolares, o processo de
ensino-aprendizagem. Este sentido assumido pela BNCC, assemelha-se
ao do governo federal e demais agentes públicos e privados
formuladores da proposta. Ele está presente nos discursos dos
professores, P1, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16,
P17, P19, P20, P2318 e aparece de forma mais explícita nos docentes
P1, P7, P10, P17 conforme observamos nas unidades de sentido:
Documento oficial que orienta o currículo do ensino básico (P1).
Uma base norteadora das disciplinas escolares, orientando a todos
no que se refere ao essencial para cada disciplina (P7).
Documento que norteia a construção curricular das unidades de
ensino (P10).
A base é a base! Não se trata de um currículo, mas de um
documento para direcionar, embasar a educação mais
integralizada (P17).

O não reconhecimento da BNCC como currículo, segundo
Guimarães (2018, p.1041) pode ser amplamente contestado visto que
“o texto especifica os conteúdos e os objetivos do ensino. Os conteúdos
mínimos já estão definidos no documento, de forma bastante esmiuçada
e tecnicista” a caracterizando como um currículo prescrito.
No que diz respeito ao processo de implementação da BNCC,
64% dos docentes afirmam que o município de Feira de Santana tem
ajudado a entender e implementar a BNCC em sua escola,
principalmente através de discussões nas Atividades Complementares
(ACs) formativas, que se caracterizam como encontros mensais de
formação continuada dos professores da rede, que ocorrem por área e
etapas de ensino. Assim como, através da construção dos cadernos de
objetivos de aprendizagem (COA), que se caracterizam como

18

No caso dos docentes P24 e P22, os mesmos não externaram suas compreensões
sobre BNCC.
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documentos da rede, criados a partir da BNCC; e os laboratórios de
ensino implementando os COA e consequentemente a BNCC.
No entanto, quando partimos para o espaço das unidades de
ensino do município, 56% dos professores afirmam que não existiu na
sua escola, nenhum momento para que os professores pudessem discutir
entre si, sobre a importância ou impactos da BNCC. O que nos leva a
refletir que a BNCC no nível das unidades de ensino, ainda não se
efetivou de modo amplo e profícuo, criando desse modo o risco da
referida política ser implementada nas escolas sem qualquer reflexão
acerca dos possíveis impactos que trará para a comunidade escolar.
Quanto aos professores, 76% dos consultados consideram
importante a implementação da BNCC de Geografia (6º ao 9º ano), no
entanto apenas 40% iniciaram esse processo de implementação. Dentre
as razões apresentadas pelos docentes ressaltando a importância da
referida implementação estão: o fato da BNCC normatizar o currículo,
regulamentando conteúdos e competências gerais para o ensino em todo
o país, como demostra os docentes P1, P13, P14, P15, P16, P21, P23,
P25 e podemos notar a partir das narrativas:
Apesar das particularidades de cada escola, é necessário para a
prática docente um currículo base, sobretudo, quando ele é
construído com a participação de todos os sujeitos do processo de
ensino (P1).
A principal importância é regulamentar os conteúdos e as
competências de cada ano a ser cursado (P13).
É importante na medida que visa unificar o currículo em território
nacional (P16).

Os docentes acreditam que com a Base o ensino de Geografia se
tornará mais próximo da realidade do aluno, do seu contexto local,
como podemos observar nos discursos dos professores P3, P6, P10,
P11, P12, P17 e P20:
Além de trazer a Geografia para mais próximo dos discentes, a
promoção da conexão do ensino com o advento das novas
tecnologias (P3)
Tornar o ensino de geografia mais próximos da realidade dos
alunos (P6).
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Adequar as propostas escolares para a realidade escolar (P10).
Uma maior interação entre conteúdos e comunidade,
selecionando o que mais é de relevante para a sociedade (P11).
Fazer com o ensino passe a ser significado e os alunos tenham
maior apreensão da sua realidade (P12).
Tornar esse ensino mais integral, mas também destacar, darimportância à geografia local. A BNCC estabelece as
competências que esse ensino deve ter e o município agrega à
realidade local. Penso que a base em si não destaca tal importância,
o trabalho de cada currículo sim (P17).
Estabelecer conexões com o cotidiano do estudante (P20)

Apesar da categoria “Lugar” assumir uma posição importante
no decorrer da BNCC de Geografia, especialmente para contribuir com
a noção de pertencimento e identidade, a vinculação entre BNCC,
ensino de geografia e aproximação da realidade local apontada pelos
docentes, deve-se muito aos COA elaborados pela rede municipal de
ensino de Feira de Santana, a partir do qual essa relação aparece de
modo bastante forte, como podemos observar no discurso de P17.
Apesar do enfoque local, quando pensamos em uma perspectiva
macro, como destaca Silva (2017), a implantação de um currículo
comum e único como é proposto pela BNCC contribui para um
silenciamento dos conteúdos regionais/locais, tendo em vista que as
avaliações oficiais passarão a cobrar os conteúdos definidos pelo
documento, e nesse sentido, o currículo avaliativo acaba por funcionar
como um vetor de controle da prática pedagógica do professor, que
acaba sendo cobrado a partir de tais avaliações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na proeminência das políticas neoliberais que desde a década
de 1990 perpassam a educação brasileira está a BNCC, que se
caracteriza como uma política curricular que propõe mudanças não
somente no fazer pedagógico como também na atuação política dos
professores de todo país.
Diante de todo panorama conturbado que marcou seu processo
de construção, dos agentes públicos e privados que participaram desse
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processo, bem como dos possíveis desdobramentos da sua
implementação, julgamos neste trabalho ser importante fazer uma
análise de como os professores de Geografia em Feira de Santana têm
percebido a BNCC e seu processo de implementação.
É evidente que ainda há pouco conhecimento e incertezas a
respeito da referida política curricular, o que expõe a necessidade de um
debate crítico e amplo com os professores a respeito da temática. Entre
os sujeitos consultados a prevalência do discurso hegemônico herdado
dos formuladores da política, que intencionalmente camufla as
ideologias presentes em seu processo de construção, como a de
culpabilização docente pelos fracassos na educação, a de ocultação das
desigualdades inter e intrarregionais do país que repercutem
diretamente na qualidade da educação, entre outros.
No entanto, é importante apontar que mesmo diante da
prevalência desses discursos, encontramos sujeitos na contramão desse
processo, reconhecendo a BNCC como um processo intencional de
padronização curricular.
O processo de entendimento da BNCC sem o devido
aprofundamento pelos docentes acaba criando um obstáculo para a
crítica e reconstrução da política, o que culmina com sua
implementação de forma verticalizada nas unidades escolares, muitas
vezes não atendendo as especificidades locais. Além de não contribuir
para a efetivação da práxis pedagógica nas unidades de ensino, tornando
a prática do professor uma mera reprodução dos modelos que chegam
no chão da escola.
A guisa de conclusão destacamos a necessidade dos professores
se munirem de uma instrumentalização teórica sobre a BNCC,
garantindo o arcabouço teórico necessário para analisar criticamente a
sua implementação nas unidades de ensino.
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INTRODUÇÃO
Dados do Censo Escolar, afirmam que o Brasil possui mais de
2,2 milhões de professores atuantes na educação básica brasileira. Ao
decorrer dos anos, houve um crescimento demasiado na quantidade de
graduações que oferecem cursos de licenciatura, isto permite que seja
suprida a demanda na quantidade de alunos inseridos na educação
brasileira. Todos os anos tais números são mapeados, em 2020, foi
alcançado uma marca de 47,3 milhões de matriculados nas escolas da
educação básica. Apesar da quantidade de professores ter crescido,
como informado anteriormente, deve-se levar em consideração o fato
de que o Brasil é um dos maiores países do mundo e consequentemente
exige uma demanda maior em todo tipo de setor.
As dificuldades dos professores em início de carreira ocorre em
todas as disciplinas existentes, visto que, muitos desafios são
encontrados durante o processo de ensino, formação e atuação. Isto
ocorre, primeiramente, pelo fato da atuação estar inserida diretamente
- 243 -

no mercado de trabalho que há tempos vem sofrendo devido à escassez
de vagas, bem como as dificuldades de exercer a prática e o papel de
professor nas escolas brasileiras. O trabalho docente, área que se faz
como norteamento do presente texto, é uma profissão que exige
incomensurável seriedade e rigorosidade plena.
A partir do momento que considera-se os diferentes graus e tipos
de problemas enfrentados pelas escolas brasileiras, principalmente
aquelas que compõem a rede pública de ensino, tais como a evasão
escolar, a violência presente, vulnerabilidade socioeconômica, gravidez
na adolescência e más condições estruturantes que, de fato, afetam
diretamente os dados escolares do Brasil e do mundo, bem como o
trabalho docente. Sobretudo, pela falta de investimento na educação por
parte do Estado e dos órgãos competentes.
Perante isto, esse artigo tem como objetivo expor as maiores
dificuldades encontradas dentro do processo de iniciação à carreira
docente que os professores enfrentam ao sair da graduação de
licenciatura. Além disto, visa apresentar de forma resplandecente cada
etapa do ciclo docente a partir de pesquisas e métodos realizados por
autores que contribuíram para este conhecimento, dessa forma,
tornando evidente as discussões elencadas anteriormente, mas que
ainda se fazem presente nas primeiras vivencias do espaço escolar.
METODOLOGIA
Para a elaboração desse trabalho foi utilizado a abordagem
qualitativa com base em análises de dados que relatam o processo
inicial do professor no mercado de trabalho. Para isto, houve a
realização de uma pesquisa bibliográfica a fim de ser possível extrair
dados a respeito de experiências de vida docente e estudos de autores
que se relacionam com a proposta desse artigo. O que fortaleceu a
constituição desse estudo, tal como possibilitou em uma descrição
aprofundada dos assuntos e dos fatos abordados dentro desse estudo.
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TEORIA E PRÁTICA DA DOCÊNCIA: AS PERSPECTIVAS E
A REALIDADE.
Quando iniciada uma carreira em qualquer área profissional, é
muito comum não saber o que está por vir, não é diferente quando se
inicia a carreira docente, apesar do que é estudado em sala de aula
quando ao finalizar o ensino fundamental, médio e superior, e as
experiências vividas através dos estágios, é extremamente única a
experiência de conduzir uma sala de aula.
Todos nós, que concluímos um Curso Superior de Licenciatura,
sendo professores ou não, estudamos, aproximadamente, doze anos,
na escola básica, e quatro, na graduação, o que nos conduz a
raciocinar que estamos bem familiarizados com a carreira
profissional que passamos a integrar (PESSOA, 2017, p 30).

Porém, é algo a se questionar se os estudantes e os futuros
professores estão de fato familiarizados com a sala de aula a ponto de
conseguirem desenvolver atividades corriqueiras das disciplinas que
não são tratadas dentro da matriz curricular e do fluxograma dos cursos
de licenciatura. Quanto a afirmação de Pessoa (2017), não há um
vínculo maior com esse cotidiano, envolvendo novas experiências que
são tratadas na carreira de professor, mas, sim, em sua realidade já
vivida como discente.
Nesta mesmo panorama, pode-se ponderar discussões a respeito
do ensino. Partindo do princípio que a universidade é o centro de
formação do professor, existe uma indisponibilidade do que poderia se
chamar de “treinamento”. É normal que durante a vida o indivíduo
descubra alguns talentos, e ensinar com certeza pode ser um deles. Mas
até as pessoas com uma maior vocação necessitam-se de
aperfeiçoamentos, fomentando a aprendizagem e organização de
documentos comprobatórios de estudo.
No entanto, a essência da licenciatura, o ensino, que é pouco
explorado durante a graduação, o que dificulta na facilidade de causar
uma melhor mediação comunicativa com os alunos, não tendo, assim,
uma experiência positiva logo em sua fase inicial. Desse modo, se faz
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necessário abordar a respeito da importância da formação continuada,
como elencado por Moura (2018) ao afirmar que o professor precisa de
apoio durante grande parte de sua carreira porque nada se constrói
sozinho, faz-se necessária a ajuda mútua. Assim, a formação continuada
é um aliado do professor em qualquer fase de seu ciclo de vida.
OS CICLOS DA VIDA DOCENTE
Não temos como abordar o tema de iniciação docente sem antes
comentar a respeito das etapas do desenvolvimento profissional do
professor provenientes dos estudos de Huberman autor que traz
importantes dados a respeito das fases de evolução que são constante
na vida de cada aspirante à docência. Cuja quais, possuem suas
características, porém todas mantém a mesma essência. A frase “O
professor é um eterno estudante” se encaixa perfeitamente neste caso,
visto que, a formação de professor para Huberman acontece
continuamente, e a partir da quantidade de anos de carreira ele consegue
interligar e relacionar informações com sentimentos vivenciados nesse
período, tal como algumas atitudes que se relacionam e explicam sobre
as diversas áreas abrangentes do ensino.
Segundo Huberman (2000), autor que desenvolveu pesquisas a
respeito da formação e atuação docente, quando questionados sobre o
“Ciclo de vida profissional docente”, os professores costumam utilizar
palavras como “descoberta” e “sobrevivência”, para descrever os três
primeiros anos de docência. Ao utilizar essas palavras, podemos
analisar de qual forma é visto o início da carreira para determinados
professores, principalmente quando falamos em relação aos professores
de escolas públicas, que trazem em um grau maior de contraste as
diferenças nas perspectivas do estudante para o real cotidiano do
professor, que muitas vezes acaba sem prestigiar todos os seus recursos,
tal como pode se encontra sem materiais necessários para a produção e
execução das aulas.
Outro grave problema, consiste na falta de recursos didáticos
que são utilizados na escola como maneira de conseguir maior interesse
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dos alunos para os conteúdos abordados durante o ano letivo. Quando
levamos em consideração os estudos dessas discussões, podemos
perceber que ao se graduar, o estudante está entrando dentro do
inesperado, o que prova mais uma vez que a teoria e prática são
complementares e interdependentes. Isso ocorre não apenas no
cotidiano dos professores, mas em qualquer outra profissão
independentemente da área de atuação, provando assim, que é
extremamente natural ser acometido por sentimentos de ansiedade,
nervosismo e curiosidade dentre várias outras emoções.
DIFICULDADES
DOCENTE

ENCONTRADAS

NA

ATUAÇÃO

A execução de qualquer profissão exige superação de desafios e
o cumprimento de responsabilidades, inobstante dos diferentes campos
de atuação profissional. Dentro do âmbito educacional, as dificuldades
entram em conflito com as atividades pedagógicas dos professores,
fazendo com que apareçam adversidades e dilemas tanto no início como
na continuidade da carreira docente. A incorporação das práticas
efetivas de ensino-aprendizagem requer o rompimento das barreiras
impostas perante a vida docente do professor, para que seja propício
haver a produção do conhecimento. As experiências obtidas nos
primeiros anos da carreira docente podem soar conflitantes e levantar
dúvidas na atuação dos professores recém inseridos no mercado de
trabalho, fazendo com que eles sintam insegurança e passem por
controversas durante as etapas iniciais da profissão pedagógica.
Diante desse panorama, serão elencadas a seguir as maiores
dificuldades encontradas e enfrentadas pelos profissionais da educação
pública brasileira, destacando seus aspectos e suas interferências dentro
do campo educacional do ensino básico. Vale salientar, que nos anos
iniciais da atuação pedagógica há uma alteração diante do papel social
exercido pelo recém-professor, deixando de ser um sujeito dotado de
particularidades que visava, sobretudo, a construção do seu
conhecimento pessoal. E torna-se um indivíduo sociocultural que a
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partir de então deverá se atentar à função de ser um mediador e
propiciador da construção do conhecimento da sociedade. Dessa
forma, constitui-se uma discrepância na dinâmica do processo
de desenvolvimento dos saberes desse sujeito, que antes era individual
e que de agora em diante se concretiza como coletivo.
Dentro desta perspectiva, pode se concretizar entre as primeiras
dificuldades encontradas pelos novos profissionais da educação, a
lacuna existente perante o total domínio dos saberes científicos
geográficos, bem como o conhecimento necessário para começar a
exercer as práticas educadoras em sala de aula perante os alunos. As
experiências no espaço escolar são desafiadoras para aqueles que ainda
se encontram nos primeiros anos do ciclo da vida docente. Isto
acontece, evidentemente, pelas novas interações que estão sendo
estabelecidas entre o professor novato com os discentes e a equipe
pedagógica. Nesse momento que será colocado em constante exercício
da prática as teorias e ensinamentos que foram obtidos durante a
formação acadêmica, é importante que haja a aproximação do recémprofessor com os outros profissionais que fazem parte do corpo docente
escolar para uma socialização e orientação perante as dificuldades
encontradas. Como podemos observar nas seguintes palavras de Garcia
(1999, p.121),
Os professores principiantes que, durante o seu primeiro ano de
trabalho como docentes, contam com a colaboração de um professor
mentor apresentam atitudes e percepções relativamente ao ensino
significativamente mais saudáveis que os outros que não dispõem
dessa possibilidade de apoio pessoal.

A resistência do professor junto a sua vivência escolar ao longo
do tempo acarretará em experiências, sendo possível descobrir e
explorar a respeito das técnicas e das ferramentas que poderão vir a
ajudar-lhe na superação dos desafios encontrados na ação do ensinoaprendizagem. “O exercício da docência nunca é estático e permanente;
é sempre processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras,
novas experiências, novo contexto, novo tempo, novo lugar, novas
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informações, novos sentimentos e novas interações” (CUNHA, 2004,
p. 530).
Compreender que onde há homens e mulheres há conhecimento
e que sempre temos algo a aprender e algo a ensinar, faz do espaço
escolar uma instituição coerente para gerar reflexões e saberes de
ambas as partes, seja do docente ou discente. “Quem ensina aprende ao
ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996 p.25). O
educador democrático, como um ser dotado de consciência do processo
inacabado da história humana e do contínuo processo de aprendizado e
participação no mundo, torna-se um facilitador das inserções das
ferramentas para o desenvolvimento dos conhecimentos genuínos e
epistemológicos a respeito dos fenômenos sociais e naturais. Fazendo
jus às práticas que servem de subsídios para cada etapa da formação
profissional, fomentando o interesse subjetivo dos alunos e o respeito
com o corpo docente.
No entanto, para que seja possível produzir essas atividades
pedagógicas, é de fundamental importância que o profissional da
educação tenha boas condições de trabalho. O fato de algumas escolas
não possuírem uma boa estrutura acaba intervindo na mediação didática
e, por conseguinte, na qualidade das aulas, bem como no entendimento
dos estudantes acerca dos conteúdos elencados pelo professor, como
afirma Vieira (2001). A estrutura se refere à organização do próprio
sistema escolar e as instalações físicas, como sala de aula, bibliotecas,
laboratórios, área externa, banheiro, etc. Já o funcionamento por sua vez
se dá pela presença dos funcionários, professores, alunos, diretores e
coordenadores que estão inseridos dentro da referida estrutura. A autora
enfatiza que para o bom funcionamento da instituição escolar é preciso
haver o compromisso de todos com a aprendizagem.
A falta de oportunidade em poder complementar as estratégias
de educação e aperfeiçoamento de ensino contribui para a insegurança
dos professores. Sobretudo, pelo fato de não terem aparatos suficientes
para um bom exercício da prática pedagógica, com isto, acaba se
resultando em aulas repetitivas, onde há uma estagnação dos saberes ao
invés da autonomia docente, o que pode gerar na ruptura das
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competências e em uma péssima experiência das relações estabelecida
entre o professor e os alunos. Dessa forma, destaca-se a importância das
condições necessárias para ofertar novas experimentações e recursos
diante da classe. “A autonomia vai se constituindo na experiência de
várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2015, p.
105).
Como vimos, a promoção da competência profissional requer
meios para aplicar as temáticas em sala de aula e resultar em uma boa
vivência, com isso, é recomendável a utilização de recursos didáticos
para um ambiente favorável à produção do conhecimento geográfico.
De acordo com Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material
utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto
para ser aplicado pelo professor a seus alunos”. Dessa forma, os
recursos didático-pedagógicos auxiliam na exposição do conteúdo,
fazendo com que se evite a ocorrência de uma escassez dos estímulos
dos alunos em continuar o processo de desenvolvimento intelectual e
cognitivo.
O acontecimento de uma inescrupulosa conduta, como a perda
de interesse da turma em continuar o processo de aprendizagem, pode
impedir completamente a prática de ensino, fazendo com que a
profissão docente seja fragilizada e a educação vulnerabilizada, para
fazer com que isso não aconteça se faz necessário identificar quais são
os motivos que levam ao desinteresse dos alunos para estabelecer
medidas que possam estimular o conhecimento. Dessa forma, existem
vários instrumentos e alternativas que agem no complemento das
explicações e reforçamento dos conceitos abordados. Ao utilizar-se das
opções oferecidas nos dias atuais, sejam elas tecnológicas ou artísticas,
o professor despertará a vontade de participação e a atenção dos alunos,
resultando, dessa forma, em um satisfatório engajamento dentro da sala
de aula. Como aponta Souza (2007, p. 111),
O professor deve ter formação e competência para utilizar os
recursos didáticos que estão ao seu alcance e muita criatividade, ou
até mesmo construir juntamente com seus alunos, pois, ao
manipular esses objetos a criança tem a possibilidade de assimilar
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melhor o conteúdo. Os recursos didáticos não devem ser utilizados
de qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do
professor, que deverá saber como utilizá-lo para alcançar o objetivo
proposto por sua disciplina.

No entanto, no âmbito dos saberes pedagógicos a falta de
investimento na educação pública tem dificultado no processo de ensino
da Geografia escolar e no funcionamento das atividades pedagógicas.
Essas circunstâncias são agravadas pela falta de políticas e programas
dirigidos ao melhoramento da estrutura escolar e ao desenvolvimento
profissional dos profissionais da educação. Não é possível aceitar que
os professores se desenvolvam voltados apenas para si mesmos, sem
considerar fatores políticos, econômicos e sociais que interferem no
desenvolvimento do trabalho (FACCI, 2004, p. 36).
Por fim, é essencial que sejam estabelecidas relações entre a
formação docente e a realidade vivida da educação brasileira, visto que,
consequentemente será no espaço escolar que o professor exercerá a sua
profissão. Esse vínculo evitará que o futuro profissional da educação
encare demasiadas dificuldades pela falta de adaptação e de
possibilidades no ato de ensino-aprendizagem. Posto isto, é notório a
importância dos programas e projetos que colaboram para o
estreitamento das instituições superiores e as escolas de ensino básico.
Como acrescenta Cavalcanti (2002, p 117),
Não se pode trabalhar nos cursos sem ter em mente as necessidades,
as demandas da prática profissional. A formação acadêmica não
pode estar desarticulada da realidade prática. No caso do
profissional do Magistério, é comum a pouca integração entre os
sistemas que formam os docentes, as universidades, e os que os
absorvem: as redes de ensino fundamental e médio. Recomenda-se
que a formação profissional, seguindo esse princípio, seja pensada
e executada com base numa concepção de objetivos educacionais
que visam à preparação para o exercício do trabalho, para a prática
da cidadania e para a vida cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise bibliográfica dos textos designados para este
artigo, verificamos que é possível identificar que todos os estudantes,
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graduandos em qualquer área, estão sujeitos a uma mistura de
sentimentos e de descobertas. Como mostrado através dos estudos de
Huberman, a carreira docente tende a seguir um padrão a cada ano de
desenvolvimento com suas particularidades e desafios, mas em todas as
fases citadas, não há uma mudança drástica nas dificuldades
encontradas no cotidiano dos professores e seu desenvolvimento, bem
como na estrutura das escolas.
Além disto, houve a discussão a respeito da autonomia e da
criatividade do corpo docente que ficam à mercê das dificuldades
enfrentadas na educação, tal como a má funcionalidade das escolas
brasileiras.
Por fim, podemos frisar o fato de que apesar de todos os
problemas e desafios do campo educacional, que desde muito tempo
vêm sendo impostos, os professores, sejam eles com ou sem experiência
se reinventam de forma constante para cumprir a função de ser um
mediador e propiciador da construção do conhecimento da sociedade.
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INTRODUÇÃO
Há tempos já se sabe, que a forma puramente tradicional de
ensino não proporciona em sua maioria uma aprendizagem significativa
os alunos da Educação Básica e até mesmo na Educação Superior. No
entanto, o paradigma tradicional de ensino, ainda é executado por uma
expressiva maioria de professores dos diversos níveis educacionais,
através de suas práticas pedagógicas, mas, o que chama a atenção é o
fato que a adoção do ensino tradicional para crianças e adolescentes
gera consequências traumáticas aos indivíduos, que precisam de
estímulos mais inovadores, que possam ir além dos livros e do quadro
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negro na contemporaneidade, dado que, a sociedade atual possui outros
instrumentos para aprender.
É diante desta nossa reflexão, que nos aproximamos de Vieira e
Sá (2007) que ressaltam que as metodologias que amparam os
professores, deveriam proporcionar o desenvolvimento dos conteúdos
geográficos junto aos alunos, tendo como objetivo maior a
aprendizagem destes. Porém, reafirma-se que uma metodologia apoiada
em preceitos tradicionais na Educação Básica quando não é mediada
por uma atitude crítica dos professores e dos alunos, dificilmente
possibilitará a construção de um ensino e de uma aprendizagem que
conduza a um aprender para a cidadania, que os atuais alunos precisam
para poder atuar no mundo globalizado e altamente complexo.
Neste sentido, caminha-se em direção a uma Educação e a um
ensino de Geografia pautados em ações pedagógicas baseadas no
paradigma crítico do pensar, fazer e ser aos moldes de Freire (2016),
Saviani e Duarte (2015) e de Callai (2013) que entendem o ensino e a
educação como formas de intervenção no mundo, a partir da perspectiva
que a formação dos indivíduos se dá a partir das relações sociais
compartilhadas entre si. Diante disto, um dos locais que foi
aperfeiçoado para aprender é a escola, através dos conteúdos que são
mediados pelos professores das diversas disciplinas existentes no
currículo escolar.
É partindo deste conjunto de reflexões, que este trabalho busca
saber como os conteúdos geográficos estavam sendo lecionados pelos
professores
nas
escolas
que
possuíam
o
PIBIDSubprojeto/Interdisciplinar, Campi Mata Norte, da Universidade de
Pernambuco – UPE? E como estes egressos da área de geografia
interviram? E para tanto tomou-se como objetivo geral: compreender
como o ensino dos conteúdos geográficos estavam sendo lecionados no
ambiente escolar.
A pesquisa em questão está amparada na abordagem qualitativa
conforme os apontamentos de Minayo (2009; 2018), já que não
pretendesse quantificar o fenômeno analisado, mas sim, interpretar as
informações coletadas. Por estarmos trabalhando com um objeto que é
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fruto das políticas públicas educacionais de governo e seus participantes
serem egressos do PIBID, a tipologia de pesquisa aqui adotada é expost-facto, segundo Coher e Franco (2008).
Ao todo participaram deste estudo 16 (dezesseis) egressos do
PIBID da área de Geografia, do Subprojeto/Interdisciplinar, Campi
Mata Norte, da Universidade de Pernambuco – UPE que responderam
a um questionário aberto enviado por e-mail. Após esta etapa, foi
realizada a tabulação e à análise dos dados coletados, como também seu
diálogo com os teóricos dos campos da Geografia e da Educação,
seguindo as sugestões de Bardin (2016) e Moraes (1999) ao tratarem da
análise de conteúdo.
No primeiro subtópico deste artigo, apresentamos a
complexidade do estudo; no segundo subtópico, realizou-se uma
discussão bibliográfica e documental sobre a Educação, o ensino de
Geografia e a formação dos professores desta disciplina, fundamentada
em autores da Geografia e da Educação, que conduziu a uma
compreensão crítica do fenômeno em questão; já no terceiro subtópico,
encontra-se a análise dos dados coletados e, sua articulação com o
referencial teórico que sustenta todo este estudo. No último subtópico,
apresenta-se as considerações finais, com alguns apontamentos que não
se encerram neste trabalho.
ENSINAR, APRENDER, FORMAR E ATUAR NO MUNDO
COM A GEOGRAFIA
As redes de Educação Básica que compõem a complexa
educação brasileira deve/deveria proporcionar ao educando segundo a
LDB de 1996, em seu art. 22 o seguinte: “[...] assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
Assim, entende-se, que a cidadania é um paradigma
contemporâneo inovador que deve permear as práticas pedagógicas dos
professores de Geografia, durante suas ações no ambiente escolar, além
de desenvolver as habilidades dos educandos e permitir a construção de
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competências que serão centrais para o mercado de trabalho, ao tempo
em que conduz a um aperfeiçoamento dos conhecimentos e saberes
construídos durante toda sua trajetória formativa na Educação Básica.
Para tanto, a construção de indivíduos que estejam aptos para o
exercício da cidadania requer um certo distanciamento de ações
pautadas no paradigma tradicional da educação, que privilegia a adoção
de metodologias para a memorização de conteúdos, visando sua
eficácia através de testes padronizados, que não leva em consideração
as subjetividades dos indivíduos, na maior parte das vezes e que nega
enxergar os educandos como colaboradores, nos processos de ensinoaprendizagem antes, durante e depois das práticas educativas nas salas
de aula e na sociedade como um todo.
Nos processos de ensino de Geografia Castellar e Vilhena
(2014) afirmam que os mecanismos que movem os professores de
Geografia na Educação Básica no Brasil, ainda estão baseados em uma
forma de conceber a Educação e a Geografia de maneira tradicional, ou
seja, as ações desenvolvidas pelos professores de Geografia ainda
amparasse na utilização basicamente do livro e do quadro, que
proporciona uma memorização desconectada da realidade do alunado,
o que conduz ao empobrecimento dos conteúdos geográficos para a
vida dos mesmos, dado que, transferir conteúdos não garante um
ensino-aprendizagem significativo, que permita aprender e envolver os
alunos nas ações pedagógicas diárias.
Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 97) corroboram em
nossa problematização ao pontuar que: “À medida que os conteúdos
deixam de ser fins em si mesmos e passam a ser meios para a interação
com a realidade, fornecem ao aluno os instrumentos para que possa
construir uma visão articulada organizada e crítica do mundo”, é nesta
proposição que defendemos que a Geografia, o seu ensino e a formação
dos indivíduos deve permear as práticas pedagógicas de professores
tanto na Educação Básica como na Educação Superior, visto que, estas
estão interligadas e compartilham semelhanças e diferenças.
Com isto, está se propondo uma Educação Geográfica que deve
permear as práticas dos professores de Geografia na Educação Básica,
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apresentando aos alunos e a própria sociedade, o papel chave que a
Geografia pode exercer para a compreensão das relações sociais e
naturais, existentes no espaço geográfico que habitam. Menezes e
Kaercher (2015) ressaltam que, a Educação Geográfica necessita de cor
e brilho durante as ações praticadas pelos professores desta disciplina,
com relação aos conteúdos e aos saberes que, a Geografia domina nos
processos formativos dos indivíduos.
Para Couto (2010, p. 122) pensar o ensino de Geografia deve
levar em consideração o seguinte:
Por um lado, o que propõe uma metodologia do ensino que articule
as práticas e saberes espaciais aos conceitos geográficos. E, por
outro, uma pedagogia da problematização da prática social,
intermediada pela instrumentalização teórico-científico-cultural. A
intenção é continuar debatendo uma didática da construção de
conceitos no ensino de geografia. O que se propõe, afinal, é ensinar
e aprender a geografia na escola a partir da (e com a) geografia da
vida dos alunos.

Seguindo por este estudioso, chega-se ao entendimento, que
ensinar Geografia na escola é ter a compreensão que os indivíduos que
estão em um processo constante de formação possuem práticas e
saberes espaciais cotidianos, ou seja, as vidas dos indivíduos estão
repletas de conhecimentos e saberes prévios que devem ser levados em
consideração durante as ações de ensino, para alcançarmos uma
aprendizagem significativa, sem desconsiderar a riqueza dos conceitos
geográficos para a realização de uma conexão entre vida, saberes e
conhecimentos. Estar-se diante de uma metodologia de ensino de
Geografia complexa, que vai de encontro a práticas pedagógicas e a
redes de educação que estão ainda fundadas no paradigma tradicional
de pensar e fazer o ensino escolar.
Assim, chega-se a uma questão chave para o ensino de
Geografia que são os processos de formação inicial de professores de
Geografia que no entendimento de Cavalcanti (2017, p. 23) deve:
“Antes de tudo, considerado que é necessário que o professor tenha
domínio pleno da matéria a ser ensinada, pois, sem isto é impossível ter
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um trabalho de qualidade”. Esta ponderação de Cavalcanti é
importantíssima, posto que, o ensino de Geografia crítico e significativo
esperado para a Educação Básica necessita de professores preparados
para o exercício complexo e dinâmico de ensinar a Geografia nas salas
de aula.
Ao tempo em que, faz-se primordial apontar conforme
Carvalho, Santos e Sousa (2019) e Girotto (2017) a necessidade de
condições de trabalho para que os professores de Geografia
desenvolvam e pratiquem com qualidade suas aulas e seu planejamento
na escola, para a efetivação de uma Geografia escolar que avance em
direção a práticas pedagógicas críticas contemporâneas, que vê nos
alunos o meio e não o fim dos processos de ensino-aprendizagem. Mas,
que para isto, o Estado e os governantes devem valorizar os professores
verdadeiramente, indo além dos discursos, já que os profissionais da
Educação, que incluem os professores de Geografia, esperam ações
planejadas e eficazes, dado que, o que está em jogo é o ensino, a
aprendizagem e a Geografia.
É diante das condições de trabalho, que os professores de
Geografia em exercício e os futuros professores desta disciplina,
poderão inserir em suas aulas instrumentos, ferramentas e formas que
proporcionem aprimorar suas práticas pedagógicas, como jogos, mapas,
croquis, cartas, globos, telescópios, da literatura, músicas, filmes,
documentários, curtas, imagens, dança, desenhos, computadores, etc.,
conforme vem propondo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,
1998) de Geografia, mas, que devido as condições de trabalho e as
formações continuadas pontuais, são utilizados nas aulas de Geografia
raramente.
Mas, quando bem utilizados, com objetivos claros, com ações
planejadas e respeitando o nível cognitivo do alunado, provavelmente,
poderá alcançar o que estabelece a (BNCC, p. 25, 2018) para a
formação dos estudantes na Educação Básica: “[...] uma formação
humana integral que vise à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva”. Que para tanto, precisa dos saberes e dos
conhecimentos espaciais para a formação pretendida e, isto ocorrerá
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inovando e utilizando práticas que facilitem mais o ensino e a
aprendizagem escolar.
No mais, se os professores de Geografia atuantes nas diversas
redes de educação Básica no Brasil e, os seus futuros professores
começarem a buscar a construir uma atitude crítica frente ao ensino
empregado nas escolas, darão uma resposta a sociedade que sua
profissão, mais do que nunca, é essencial para compreender e atuar no
mundo. Para Libâneo (2011) ainda não é a hora de dar adeus aos
professores e professoras, mas sim, o momento de ter professores com
competências que abarquem os meios de comunicação e informação,
suas tecnologias e inovações. O ensino de Geografia necessita se
apropriar de métodos e técnicas de ensino que nos tirem unicamente do
tradicional, para que consolidem um ensino crítico-significativo.
O ENSINO DE GEOGRAFIA QUE TEMOS E O QUE
QUEREMOS NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO
Neste subitem será trabalhado a análise dos dados coletados via
questionário aberto a luz do referencial teórico adotado neste trabalho.
Para tanto, faz-se necessário pontuar que os 16 egressos do PIBIDSubprojeto/Interdisciplinar, Campi Mata Norte da UPE, responderam a
seguinte questão primeiramente: Durante sua participação no PIBIDSubprojeto/Interdisciplinar como os conteúdos de Geografia eram
lecionados na sala de aula pelos professores de Geografia?
Posterior ao recebimento de todas as respostas e da tabulação
dos dados, os participantes deste estudo receberam a seguinte sigla de
identificação – EBIDG que significa: egresso bolsista de iniciação à
docência em Geografia e numerações de 1 a 16, que também estão
presentes nos dados da segunda questão.
Este esclarecimento é necessário para entendermos que
pretende-se realizar uma análise temática do conteúdo, conforme
Bardin (2016) e Moraes (1999), com isto poderemos compreender
significativamente, quais os elementos foram pontuados pelos egressos
do PIBID da área de Geografia para o fortalecimento deste programa
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na formação de professores e, para o ensino dos conteúdos geográficos
para a sua atuação na Educação Básica.
As respostas coletadas no primeiro questionamento, nos
permitem afirmar que, durante as observações realizadas pelos egressos
as aulas na maior parte do tempo se aproximava do paradigma
tradicional. O ensino dos conteúdos geográficos ocorriam segundo a
maioria dos entrevistados pautados basicamente na utilização de livros
e copiando do quadro. Constata-se com isso, uma limitação na adoção
de instrumentos, ferramentas e metodologias de Geografia que possa
superar ou romper práticas pedagógicas consideradas como tradicionais
para o cenário de ensino que vivenciamos na contemporaneidade. Isto
é visível nas respostas dos EBIDGs a seguir:
Eles trabalhavam apenas com o uso de livro didático e
quadro... EBIDIG3
Na maior parte do tempo de forma tradicional, utilizando o
livro e quadro. Penso que a rotina e grande quantidade de
turmas impedem que os professores ultrapassem o tradicional.
EBIDG13
No período de observação percebi que o conteúdo ainda era
trabalhado de forma tradicional. EBIDG10
O professor de Geografia tentava ultrapassar as limitações
existentes no momento de ensinar, como: barulho, salas super
lotadas e os poucos instrumentos para aulas mais dinâmicas.
Adotava o livro e o quadro. EBIDG8

As respostas fornecidas pelos EBIDGs em questão e os demais,
vai contra o estabelecido pelos PCNs de Geografia desde 1998, que
seria tentar sair um pouco mais do livro e do quadro, e começar a inserir,
linguagens, instrumentos, métodos e técnicas que inovassem mais as
práticas pedagógicas dos professores, visando melhorar o ensino e as
aprendizagens dos conteúdos geográficos nas salas de aula.
Ao tempo em que visualiza-se na resposta do EBIDG8 e de
outros, que as condições de trabalho defendidas por Girotto (2017) e
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Carvalho, Santos e Souza (2019), não estavam sendo empregadas nas
escolas que estes EBIDGs desenvolviam o projeto, ou seja, ainda há a
persistência do sucateamento dos locais de trabalho do professor e, na
efetivação de uma valorização profissional que necessita passar por um
número máximo de alunos por sala, salário digno e instrumentos que
possibilitem a mediação dos conteúdos geográficos junto ao aluno, que
requer capacitação contínua, entre outros.
Pontuamos também que diante desta respostas e de outras, os
professores que os EBIDGs presenciaram as práticas pedagógicas,
tentam ensinar da maneira que podem e com os recursos que tem e estão
disponíveis. Fazendo assim, basicamente, o uso do livro didático e o do
quadro na maioria das aulas de Geografia, visando cumprir seus deveres
junto aos alunos. Estas situações que os pibidianos relatam,
infelizmente, prejudicam para que o ensino de Geografia na Educação
Básica de Pernambuco consiga avançar para uma abordagem mais
crítica como pontuam Callai (2013), Freire (2016), Saviani e Duarte
(2015).
Dando continuidade à nossa análise, uma questão preocupante e
alarmante nos chamou a atenção para os professores de Geografia e,
para o ensino dos conteúdos geográficos na Educação Básica de
Pernambuco, que foi o fato de professores que não possuem a
licenciatura plena em Geografia para o exercício da profissão, estarem
ensinando os conteúdos geográficos. Vejamos o que alguns EBIDGs
trouxeram à tona:
Rapaz... quem dava aula de geografia era o professor de
história. Ele ficava super perdido durante as aulas, muitos
alunos nos procuravam para tirar dúvidas sobre os conteúdos.
Os conteúdos eram passados de maneira muito superficial,
sem nenhuma abordagem crítica. EBIDG5
A professora era ótima, mas sua formação era em história,
então isso era um pouco complicado, não só para ela como
para os alunos, mas a mesma buscava inovar a cada aula
utilizando de alguns procedimentos metodológicos como:
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Seminários; Explicação de conteúdo; Debates individuais e
em grupos; Atividades em sala. EBIDG16

Diante das afirmações dos EBIDG5e16 e de outros, temos
professores de História que não possuíam os requisitos para ensinar a
Geografia em sala de aula, o que pode prejudicar o ensino dos
conteúdos geográficos desta disciplina. Mesmo tendo surgido que uma
professora de História buscou outras metodologias para ensinar
Geografia, mas, ainda pautada no modelo tradicional e sem o devido
domínio da Geografia. Isto é muito grave, dado que, na LDB de 1996
os professores devem possuir formação específica para atuar nas redes
de Educação Básica do Brasil, pois prejudica a aprendizagem dos
educandos. Cavalcanti (2017) é uma defensora que os professores de
Geografia precisam dominar os conteúdos para ensinar nas escolas,
agora imaginem professores de História ensinando os conteúdos
geográficos: O que ocorre? E como ocorre? É lamentável!
Mesmo diante de uma situação inaceitável como a pontuada
anteriormente, caminhamos para entender um pouco como os egressos
do PIBID/Subprojeto-Interdisciplinar interviram por meio das ações
desenvolvidas nas escolas parceiras do programa, almejando
proporcionar um ensino de Geografia mais crítico e contemporâneo.
Realizando a seguinte pergunta: Como vocês pibidianos trabalhavam
os conteúdos da Geografia durante as ações do PIBID/SubprojetoInterdisciplinar, Campi Mata Norte da UPE? E recebemos as seguintes
afirmações:
Fazíamos nossas intervenções através de uso de slide, vídeos,
músicas, questionários com eles e com a comunidade e aulas
de campo. EBIDG2
Eram lecionados de duas maneiras, uma parte teórica e uma
parte lúdica. A parte teoria era uma aula expositiva, que é
tradicional e necessária. A parte lúdica poderia ser uma
oficina, uma brincadeira, um jogo, uma aula de campo.
EBIDG4
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Por meio de aulas expositivas, debates, pesquisas com os
estudantes, entrevistas na comunidade, onde utilizávamos os
dados obtidos na discussão em sala de aula. EBIDG6
De forma mais dinâmica, era como se tirasse o “peso” de uma
aula normal, fazíamos atividades, jogos, oficinas,
comparações com o dia a dia mas que sempre estavam
relacionados aos assuntos de sala de aula, do livro. Com as
atividades eram dinâmicas a informação era absorvida mais
rápido. EBIDG8
De modo com o que os alunos compreendesse da melhor
forma possível, com slides, dinâmicas e sempre vivenciando
a realidade dos educandos para que assim facilitasse a
aprendizagem. EBIDG10
A partir de metodologias diferenciadas. A utilização de slides,
livros, fotografias, a construção de materiais didáticos, a
fomentação de palestras, e a realização de pesquisas, à título
de exemplos. EBIDG13
Eram lecionados de forma didática, com seminários,
palestras, e associações as necessidades sociais e de
cidadania. EBIDG14
De modo com o que os alunos compreendessem da melhor
forma possível, com slides, dinâmicas e sempre vivenciando
a realidade dos educandos para que assim facilitasse a
aprendizagem. EBIDG16

As respostas analisadas, em sua maioria, apresentaram que os
egressos não lecionavam os conteúdos de forma tradicional, já que eles
se inseriram no contexto escolar almejando levar algo diferenciado para
os educandos que se distanciasse das práticas pedagógicas tradicionais
visualizadas. Isto é bem significativo, posto que mostra a contribuição
do PIBID para o ensino de Geografia e para a formação de uma nova
geração de professores mais próximo das ideias de Callai (2013), Freire
(2016), Saviani e Duarte (2015).
Além do mais, poderá contribuir efetivamente na formação do
alunado da Educação Básica de Pernambuco, que os conduzam para
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uma cidadania, para o trabalho e para continuar avançando nos estudos,
como estabelece a LDB de 1996, e levando em consideração as
questões da sociedade para que possamos ter uma sociedade mais justa,
como prevê a BNCC de 2018. Visualizamos nas respostas do EBIDGs
a utilização de slides, aulas mais dinâmicas, palestras, jogos, músicas,
aulas de campo, entrevistas, etc., que mostra que esta nova geração de
professores que participam do PIBID utilizam instrumentos, métodos e
técnicas de ensino mais próximas do que privilegia os PCNs de 1998.
Observamos nas respostas anteriores dos EBIDGs, uma atenção
com o ensino que seria levado e a forma que seria levado, visando
unicamente a aprendizagem dos conteúdos geográficos pelos alunos das
escolas. Assim, trabalharam com a realidade dos alunos, em correlação
com os conteúdos escolares e os saberes da Geografia, fazendo uso de
técnicas, instrumentos e linguagens mais inovadoras, executando assim
o que propõem Couto (2010), Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009),
Callai (2013), Castellar e Vilhena (2014), Freire (2016), Cavalcanti
(2017), Carvalho, Santos e Sousa (2019) para que o ensino de Geografia
nas escolas seja mais crítico e significativo, permitindo com que os
alunos vejam que a Geografia parte da realidade local para a global e,
que a Geografia não é mera memorização, não estando desconectada da
realidade social e natural do nosso planeta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os verificados pelos egressos do PIBID neste estudo nos
preocupa, ao tempo em que não podemos condenar os professores, pois
sabe-se que o ensino de Geografia que desejamos necessita de um
conjunto de esforços entre gestores, professores, estudantes, familiares
e da sociedade para que a Educação seja aperfeiçoada para efetivação
de uma cidadania plena. Ao tempo em que, a postura adotada por estes
egressos em suas ações pelo PIBID, nos dá esperança para que as novas
gerações de professores possam transformar o ensino de Geografia na
Educação Básica de Pernambuco.
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Assim, talvez com a adoção destes instrumentos e de outras
ferramentas, possam proporcionar um ensino dos conteúdos
geográficos mais crítico e significativo no ambiente escolar, permitindo
com isto a efetivação do compromisso da Geografia na formação de
cidadãos, possuidores de direitos, conscientes de seus deveres e atentos
as transformações sociais e naturais que o nosso planeta já passou e vem
passando.
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INTRODUÇÃO
Os cursos de Licenciatura em Geografia possuem como
finalidade a formação inicial de professores para o exercício da
docência na educação básica. Ensinar Geografia na educação básica,
por sua vez, é um processo complexo, que depende da combinação de
variáveis que vão além da relação professor-aluno. Dessa forma, pensar
a construção do conhecimento geográfico escolar é uma atividade que
envolve considerar a influência de questões metodológicas, teóricoconceituais, curriculares, institucionais, entre outras que repercutem na
forma como se organiza e se executa a abordagem das temáticas
geográficas na escola.
Ao refletir a complexidade necessária para se produzir um
ensino de qualidade e de forma efetiva em todas as esferas
educacionais, é necessário considerar as causas e efeitos da abordagem
tradicional na configuração dos contextos didático-pedagógicos da
aprendizagem da Geografia escolar. Desse modo, se torna pertinente
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analisar a formação inicial dos futuros professores, pois irão deparar-se
com impasses e desafios diários para proporcionar aos alunos uma
educação transformadora. Pimenta (1999, p.17) acrescenta
apontamentos sobre a formação de professores "para além da finalidade
de conferir uma habilitação legal ao exercício profissional da docência,
do curso de formação inicial se espera que forme o professor. Ou se
colabore para sua formação”.
É comum os cursos de licenciatura ofertarem em seu currículo
os Estágios Supervisionados como disciplinas obrigatórias, permitindo
ao graduando ou licenciando o contato com o espaço ou ambiente
escolar no qual atuará; outra possibilidade de inserção dos licenciandos
no ambiente escolar são os programas institucionais mantidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), e o Programa Residência Pedagógica (PRP), que
permitem aos futuros professores um convívio maior e mais integrado
com a realidade escolar, do ponto de vista de desenvolver pesquisas,
projetos, estratégias didático-metodológicas de ensino, e reflexõesações teóricas e práticas.
É compreendendo a importância desses programas para a
formação inicial docente, que notamos o enriquecimento da prática de
todos os envolvidos, pois a articulação entre o professor orientador, o
residente e o docente preceptor contribui para a troca de experiências e
conhecimentos, aliando a teoria e a prática nas escolas-campo. Os
educandos que, em sua formação, têm a possibilidade de vivenciar uma
experiência prática com professores mais experientes e,
consequentemente, trocar conhecimentos, conseguem construir uma
maturidade e identidade profissional que pode proporcionar um melhor
desempenho nas suas futuras atuações como docente.
Nesse sentido, a busca por uma formação que possibilite aos
licenciandos uma profissionalização significativa, envolve desenvolver
suas habilidades como pesquisadores, para que consigam dialogar com
os conhecimentos geográficos, com as escolhas didático-metodológicas
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que utilizarão para proporcionarem um ensino-aprendizagem eficaz aos
educandos.
Com o objetivo principal de abordar a importância da
experiência construída no âmbito do PRP (Programa Residência
Pedagógica), a formação docente e suas contribuições para a
construção da identidade do professor e na articulação entre teoria e
prática, bem como na aproximação entre universidade e escola, este
trabalho apresenta a discussão sobre as experiências construídas no
âmbito do Subprojeto Geografia/Residência Pedagógica/Campus
I/UEPB e suas respectivas contribuições para a formação inicial do
professor de Geografia, buscando abarcar uma leitura crítica, cujo ponto
de análise extrapola os limites da relação professor-aluno, pois entendese que o contexto investigado emana apreender o significado essencial
dos mais diversos processos sociais que, em menor ou maior grau, têm
repercutido na educação escolar pública, no ensino de Geografia e na
formação docente.
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: A RELAÇÃO ENTRE TEORIA
E PRÁTICA DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Ao longo dos cursos de formação de professores de Geografia,
uma preocupação comum aos licenciandos encontra-se amparada no
seguinte questionamento: Como dinamizar minhas aulas e evitar ser
rotulado como um docente enfadonho e tradicional? Sendo tal
rotulagem herdada, historicamente, por muitos professores devido ao
uso exclusivo de métodos tradicionais de ensino, um dos motivos que
fizeram com que a disciplina escolar sofresse certa exclusão por parte
dos alunos, os quais, geralmente, não conseguem compreender a
importância do ensino-aprendizagem dessa disciplina.
Essa preocupação proporciona uma importante reflexão sobre a
relação entre o cenário formativo de professores de Geografia e a
realidade em que se processam as práticas de ensino desta disciplina no
contexto da educação básica, haja vista um descompasso existente entre
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o que se aprende na academia e o que se pratica nas salas de aula das
escolas de educação básica, ou seja, o distanciamento entre a teoria e a
prática. Nesse sentido, nos deparamos com a importância do
desenvolvimento da prática docente ao longo do curso de licenciatura,
destinado à formação inicial docente, visto que:
Durante o curso de graduação começam a ser construídos os
saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o
profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são
ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências
pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo
da vida profissional vão sendo reconstruídos no exercício da
profissão (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p.73).

É no processo de (re)construção de sua identidade que o
acadêmico em Geografia precisa unir os conhecimentos teóricos
estudados na academia com a prática cotidiana de ensino, a relação
entre teoria e prática precisa dar-se de forma indissociável,
determinando a mesma importância e relevância que ambas
representam na vida do docente. Desse modo, faz-se pertinente as
colocações de Pimenta (1999), quando nos afirma que a identidade do
docente se estabelece, não só pela elaboração das práticas, mas da
(re)elaboração das práticas que já funcionam, é, portanto, fruto de um
processo contínuo e constante intimamente relacionado com as
diferentes esferas da profissão e profissionalização docente.
Pimenta e Lima (2011, p. 63), ao discutirem o papel do estágio
para o desenvolvimento e construção da identidade profissional
docente, observam que tal identidade enquanto um processo construtivo
relaciona-se com toda trajetória profissional do docente, desde a sua
formação inicial, e “vai sendo construída com as experiências e a
história pessoal, no coletivo e na sociedade”. Nesse viés, as autoras
destacam o valor formativo dos componentes de estágio ao longo da
formação inicial docente como uma importante possibilidade de
imersão dos futuros docentes na escola, sob a perspectiva de
desenvolvimento de pesquisa e investigação da e na prática. Sob essa
perspectiva, as experiências advindas dos componentes de estágios
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podem coadunar com a articulação entre ação-reflexão, teoria e prática,
ensino e pesquisa, permitindo, desse modo, que os futuros docentes
possam experienciar e conhecer as nuances, possibilidades e desafios
que tangenciam a educação básica e a prática docente.
Nesse contexto, o Programa Institucional de Formação Docente
Residência Pedagógica evidencia-se como uma das Políticas de
Formação de Professores no Brasil responsável pelo aprimoramento das
experiências de estágio, ao longo dos cursos de formação inicial de
professores no país. Em sua atuação, o programa oportuniza aos
licenciandos uma experiência mais intensa nas escolas de educação
básica, buscando contribuir e possibilitar melhorias na
profissionalização do estudante. De acordo com a Capes (2018), o
referido programa contempla estudantes dos diferentes cursos de
licenciatura (residentes), professores da educação básica (preceptores)
e professores atuantes nas instituições de ensino superior
(orientadores/coordenadores), de forma que se articula as relações entre
as instituições educacionais, universidade e escola.
Do ponto de vista organizacional e funcional, as escolas que
aderem ao programa recebem os licenciandos (residentes) e os inserem
na sua rotina escolar, sob a supervisão do professor da disciplina
(preceptor), que fica diretamente responsável pelo residente na escola.
Além dessa dinâmica nas escolas, em todo período de vigência do
programa, há ações que perpassam pelo processo de acompanhamento
com os professores coordenadores na universidade, através da
realização de reuniões (coletivas e individuais), encontros, palestras,
formações com o professor preceptor com planejamento das atividades
na escola e com o gestor da escola-campo em situações de reuniões,
discussões pedagógicas e planejamento.
Ademais, acerca do programa contribui Panizzolo (2012, p.
221):
Ancorado no princípio da imersão por meio da vivência sistemática
e temporária dos estudantes, junto a professores, coordenadores e
diretores por um período de tempo ininterrupto, busca a formação
teórico-prática dos futuros educadores, proporcionando-lhes
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condições básicas para o desempenho da profissão (da docência ou
da gestão), tendo em vista o papel que lhes cabe na consolidação de
uma educação pública democrática de qualidade.

Dessa maneira, as experiências que os residentes constroem
durante o programa conseguem oportunizá-los uma maior maturidade
durante sua formação, permitindo-os experienciar situações e
acontecimentos, que só é possível apreender na prática. Assim, estar
imerso na realidade da escola permite, não só acompanhar as atividades
pedagógicas desenvolvidas pelos professores, mas desenvolver novas
capacidades e habilidades, principalmente para lidar com as situações e
acontecimentos inerentes ao cotidiano das escolas e, mais
especificamente, das salas de aula. Desse modo, a partir do contato
prático e em concomitância com as contribuições e reflexões teóricas,
estimula-se o residente a buscar superar essas adversidades e contribuir
com um ensino de melhor qualidade, desenvolvendo estratégias para
estimular o conhecimento geográfico.
Além disso, durante esse processo formativo o discente
desenvolve projetos de colaboração didático-pedagógica com a
realidade encontrada a fim de contribuir com o ensino na escola,
preocupando-se em serem acessíveis à realidade escolar e dos alunos,
instigando aos educandos a aproximação com a disciplina, para que
construam uma familiaridade com a ciência e compreendam a
importância do saber geográfico para sua vida. Não é só o domínio de
conteúdos que faz um professor o saber/fazer, mas as maneiras de
utilizar-se desses saberes, ao questionar-se como ensinar, o que, quando
e a quem, faz-se necessários mais que recursos didáticos, e sim, práticas
pedagógicas.
Nesse delineamento, o PRP contribui fortemente com o
processo formativo inicial do docente, pois intensifica um diálogo entre
as referências teóricas e as práticas vivenciadas nas escolas, visto que,
na dinâmica do programa, o residente dispõe de uma ampla instrução
teórica que parte de leituras colaborativas, estudos relacionados à Base
Comum Curricular (BNCC) e demais documentos normativos
educacionais, palestras e ciclos de debates sobre educação, com a
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finalidade de compreender a importância da educação geográfica na
formação de cidadãos críticos e reflexivos, e também na formação de
professores pesquisadores.
Para Campos (2012), o professor pesquisador é capaz de mediar
conteúdos e desenvolver projetos, a partir das demandas de situações
problemas, buscando possíveis soluções para o ensino, superando as
dificuldades encontradas no cotidiano da escola. Nessa perspectiva,
Pimenta e Lima (2011, p. 49) ressaltam o papel das teorias, tendo em
vista que elas oferecem “aos professores perspectivas de análises para
compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais
e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade
docente, para neles intervir, transformando-os”.
O papel do professor de Geografia na contemporaneidade não
se limita em repassar conhecimentos prontos, mas em instigar ao aluno
a vontade de buscar um ensino-aprendizagem efetivo, capaz de
despertar o senso crítico e a reflexão da realidade socioespacial que os
circunda. Desse modo, endossa-se a necessidade de que a formação dos
professores seja sempre contínua, pois com a fluidez e aceleração das
transformações no mundo contemporâneo, o professor deve
acompanhar as dinamicidades que caracterizam a sociedade atual,
ressaltando, principalmente, a importância de formar professorespesquisadores de sua própria prática e docência.
METODOLOGIA
O percurso metodológico adotado fundamenta-se em pesquisas
bibliográficas de obras de autores que contribuem com essa temática de
forma crítica; e, na pesquisa exploratória baseada nas observações e
experiências vividas como residente no período ininterrupto de dezoito
meses no âmbito de desenvolvimento do Subprojeto Geografia, no
Programa Residência Pedagógica/UEPB, quota 2018-2020.
Assim, o recorte geográfico adotado foi o Subprojeto
Geografia/Programa Residência Pedagógica/UEPB desenvolvido na
Escola Municipal Padre Antonino, localizada no bairro de Bodocongó,
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na cidade de Campina Grande-PB, a qual recebeu nove residentes do
Subprojeto Geografia/UEPB, que atuaram nas séries de 6° ao 9° ano do
Ensino Fundamental II.
A metodologia proposta pelo programa foi composta pelas
seguintes etapas:
Quadro 1
Atividades desenvolvidas no programa
Etapas

Descrição das atividades

1ª etapa:

Encontros formativos com os 24 residentes na Universidade,
orientados pela coordenadora do Subprojeto Geografia/UEPB, e os
professores preceptores, com o objetivo de explicar o desenvolvimento
do programa e propiciar estudos teórico-metodológicos, antes da
imersão nas escolas.
2ª etapa
Foi realizada a divisão dos residentes para as escolas que acolheram o
programa, situando-se duas no município de Queimadas-PB e uma em
Campina Grande-PB. Com essa divisão, os alunos passaram aos
planejamentos e elaborações das intervenções, onde cada residente se
reunia com seu professor supervisor.
3ª etapa
A imersão dos residentes às escolas onde tiverem acesso a dinâmica
de funcionamento, aos documentos oficiais da escola como o Projeto
Político Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar e o calendário de
avaliações.
4ª etapa:
Divisão das turmas, onde a prática na sala de aula iniciou a partir da
terceira semana, pois, foi de maior eficácia conhecer o perfil da turma
durante um período de observação para que fosse possível analisar
quais as melhores abordagens metodológicas quais os recursos
didáticos utilizados se estabeleceriam uma familiarização com os
educandos da escola e, assim, desenvolver as aulas e as colaborações.
5ª etapa:
Foi realizado por cada residente os projetos em suas respectivas turmas
e um projeto unindo todos os residentes e membros da escola. Para a
culminância do programa todos os residentes foram convidados a
participar e apresentar um trabalho no VII Encontro de Iniciação à
Docência (ENID), na UEPB.
Fonte: arquivo pessoal das autoras (2019)

Nesse sentido, devido a dinâmica do programa, tinha-se a
necessidade de os residentes estarem sempre se atualizando e
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aprimorando suas práticas, ao mesmo tempo em que contribuíam com
as práticas metodológicas, compartilhando conhecimentos e relatos de
experiências com colegas de curso e em congressos, pois o programa
fundamenta-se nos pilares da pesquisa, ensino e extensão.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A experiência formativa do Programa Residência Pedagógica,
fundamentou-se em oportunizar aos discentes experiências no âmbito
da escola básica, conhecendo a realidade da educação pública,
contribuindo com a formação inicial do aluno, ao prepará-lo para lidar
com questões que lhes serão comuns em sua vida profissional. Para
Campos (2012), a formação de um bom professor, requer que a teoria e
a prática tenham uma relação indissociável e, assim, as teorias
construam as práticas e as práticas outras práticas e se (re)elabore as
teorias.
Durante o desenvolvimento dos projetos, os residentes se
reuniam na escola com seu professor preceptor para planejar a melhor
abordagem dos conteúdos e das atividades de colaboração, analisando
as metodologias e os recursos didáticos disponíveis para fazer uso,
aliando ao cronograma da escola. Foi de total importância a
participação dos conselhos de classe, pois abrangia a visão dos
discentes em relação ao contato com a gestão que se demonstrava
participativa, e maior explanação na realidade social dos educandos da
escola, em conformidade com o pensamento de Callai (2003):
Um olhar de frente a formação dos profissionais da Geografia, e
acima de tudo num momento como o atual em que o mundo se
transforma tão rapidamente, em que a sociedade está a exigir
profissionais criativos e sintonizados com as necessidades sociais e
com os avanços tecnológicos (CALLAI, 2003, p.13).

Nesse
direcionamento,
a
pesquisa
considerou
o
desenvolvimento das atividades realizadas pelos residentes viabilizadas
durante a vivência no espaço escolar, como as contribuições gerais para
os educandos da escola que participaram de gincanas, jogos, atividades
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culturais que não faziam parte do cotidiano do ensino de Geografia, e
proporcionou novas metodologias acessíveis para serem realizadas na
escola. Desse modo, a troca de experiências contribui com todos os
envolvidos, estabelecendo relações de conhecimentos e ensinoaprendizagem.
Ao articular o processo formativo inicial do pedagogo com as
práticas educativas dos educadores das escolas públicas e a
preceptoria dos professores da universidade o PRP tem
potencializado o diálogo entre as referências teóricas historicamente
acumuladas na área da educação e as práticas vivenciadas nas
escolas públicas, tecendo assim a articulação entre a formação
universitária e a formação continuada (PANIZZOLO, 2012, p. 222).

Avaliando a interação entre os residentes e os alunos da escola,
pode-se considerar que foi bem aceita e a utilização das novas
metodologias de ensino e avaliação estabeleceram um maior
desempenho, repercutindo de forma positiva e com o aumento da
participação nas atividades propostas, mostrando que os objetivos
estavam sendo atingidos.
Assim, após a sequência dos conteúdos sobre geopolítica, foi
proposto para a turma que se dividisse em grupos de trabalhos e
realizasse produções de cartazes pedagógicos que auxiliassem as suas
apresentações e reunissem as informações buscadas por eles (Figura 1).
A utilização desse recurso permitiu a liberdade dos educandos em
expressar suas habilidades e fazer uso de sua criatividade.
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Figura 1
Momento de desenvolvimento da atividade proposta pela
Residente.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2019)

Avaliando os resultados obtidos, percebemos que os
planejamentos e execuções junto com os alunos surtiu efeito positivo,
pois tivemos grandes contribuições nas realizações dos projetos e das
atividades idealizadas pelos residentes, onde todos os alunos
participaram da I Gincana do Conhecimento (Figura 2), fruto de
trabalhos semanais junto com as turmas. Trata-se, pois, de uma relação
professor-aluno construída durante todo programa.
A decisão de realizar a I Gincana do conhecimento se deu em
acordo com o planejamento dos residentes e da professora preceptora,
com o intuito de proporcionar aos educandos uma atividade prazerosa,
que conseguisse efetivar os conhecimentos geográficos acerca das
regiões brasileiras. Desse modo, foram desenvolvidas atividades
chamadas de desafios em que os discentes participassem para
apresentar na culminância da Gincana.
Cada turma tinha como padrinho um residente, para a auxiliar
no desenvolvimento dos desafios, sendo uma troca ativa de
conhecimentos e aprimorando a parceria com a escola, que
disponibilizou alguns materiais para a realização das atividades. A
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figura apresenta um dos momentos durante a culminância da gincana,
onde os alunos apresentavam uma dança popular e regional da região
Centro-Oeste.
Figura 2: Apresentação de dança na Primeira Gincana do
Conhecimento

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2019)

Conseguir proporcionar aos alunos residentes que criem as suas
próprias técnicas a partir das experiências do PRP, faz com que seja
construída a identidade do professor. A maturidade se constrói com as
possibilidades de desenvolvimento das teorias já estudadas, daí parte a
importância das disciplinas pedagógicas, que auxiliam o discente a
preparar aulas, a planejar contribuições e efetuá-las. Como afirma Riani
(1996):
Ao nosso ver, é vivenciando o processo de ensino que os
universitários encontrarão, na prática pré-profissional e no estágio
supervisionado, a oportunidade de experimentar, analisar e se auto
afirmar para o desempenho da profissão (RIANI, 1996, p. 51).

Com a participação no programa, os residentes tiveram a
oportunidade de contribuir com a educação pública brasileira que, no
cenário atual, está passando por cortes e falta de investimentos que
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provocam a precarização do ensino. Desse modo, o programa não só
oportuniza o discente em ter uma formação docente mais eficaz, como
o prepara para os impasses que encontrará na luta em contribuir para
uma educação pública de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das inúmeras contribuições formativas que a experiência
no Programa Residência Pedagógica proporcionou, considera-se o
programa um importante momento formativo no contexto dos cursos de
formação de professores, especialmente, considerando a realidade dos
licenciados que buscam diariamente sua atualização teórica, didática e
metodológica, para que a educação geográfica não se limite ao decorar
nomenclaturas. Além disso, ressalta-se a tendência que o programa
possui de aperfeiçoar-se a cada nova quota, de modo a aumentar as
contribuições com o crescimento profissional dos futuros docentes,
com a imersão na realidade educacional e oportunizando-o explorar sua
criatividade e na instrumentalização técnica-metodológica.
Tendo em vista o desafio de formar um professor no cenário
atual, no qual a educação passa a ser vista como um gasto e não um
investimento, torna-se necessário questionar possibilidades em reverter
este quadro que, cotidianamente, tenta impedir a criticidade da
sociedade e velar os acontecimentos sociais e políticos. Precisa-se,
desse modo, a formação de profissionais docentes com habilidades e
competências que atendam aos anseios da contemporaneidade, mas
também dotados de senso crítico, proporcionando que o ensinoaprendizagem e construção do conhecimento geográfico seja um
processo significativo aos estudantes da educação básica.
O licenciando em Geografia precisa conhecer sua profissão,
criar sua identidade como professor e sentir-se instigado a tornar suas
aulas dinamizadas e acessíveis à compreensão do educando,
compreendendo que a educação só será transformadora quando
conseguir acessar as diversas esferas sociais da sociedade. Dessa forma,
nota-se que a aproximação do futuro professor com a realidade escolar
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permite o desenvolvimento da pesquisa, refletindo e colaborando com
o ensino ofertado na escola.
Dentro desse contexto, ressaltamos a importância de oportunizar
ao futuro docente o contato com a escola e a realidade da educação
básica durante sua formação, para que a troca das práticas vivenciadas
sejam estudadas junto às teorias e, assim, haja uma renovação teórica
contínua, que permita aos discentes compartilhar seus relatos de
experiência e a academia esteja presente para com a comunidade,
repercutindo em três aspectos: na formação do professor, na realidade
de ensino de Geografia, considerando o lugar de vivência do aluno e no
campo teórico da educação geográfica, deixando contribuições
didático-pedagógicas.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. I; PIMENTA, S. G. Estágios supervisionados na
formação docente. São Paulo: Cortez, 2014.
CALLAI, H. C. A formação do profissional da Geografia. Ijuí:
Editora Unijuí, 2003.
CAMPOS, M. de C. A formação do professor de Geografia: A
difícil construção do saber/fazer docente. Fortaleza: Geosaberes, 2012.
POLADIAN, M. L. P. Um estudo sobre programas de iniciação à
prática profissional de professores no Brasil: o PIBID e o estágio
de Residência. São Paulo, Dissertação de mestrado da Universidade
Católica de São Paulo, 2014.
PANIZZOLO, C; SILVA, J. L. B. da; SILVESTRE, M. A; GOMES,
M. de O; JARDIM, V. L. G. Programa de Residência pedagógica
da UNIFESP: Avanços e desafios para a implantação de propostas
inovadoras de estágio. Campinas, publicado em anais do XVI
Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, ENDIPE, 2012.

- 282 -

PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidades e saberes da
docência. In: PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Saberes pedagógicos e
atividade docente. São Paulo: Cortez Editora, 1999.
PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 6° Ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
RIANI. D. C. Formação do professor: A contribuição dos Estágios
Supervisionados. São Paulo: Lúmen, 1996.

- 283 -

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II NO PROCESSO DA
FORMAÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS
VIVENCIADAS NO OITAVO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Autor: Kaline Santos de Oliveira
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
kaline7oliveira@hotmail.com
Orientadora: Nathália Rocha Morais
Universidade Estadual da Paraíba
nathalia_rochamorais@hotmail.com

INTRODUÇÃO
O componente curricular Estágio Supervisionado II, do curso de
Geografia da Universidade Estadual da Paraíba, é um dos que compõe
a grade curricular desta licenciatura possibilitando que o graduando
possa iniciar sua experiência de regência no ensino básico, inicialmente
em turmas do ensino fundamental. Este momento da formação inicial
oportuniza a associação dos conhecimentos teóricos obtidos na
Universidade à realidade prática de uma sala de aula, reforçando a
necessidade de que esses dois espaços sejam compreendidos como
interdependentes no contexto dos processos formativos para a docência.
As experiências vivenciadas no Estágio I, dedicadas à
observação de aulas nas duas etapas do ensino básico, são
imprescindíveis para o momento em que o estudante de graduação irá
de fato ministrar suas aulas dando início a um processo que já vem
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sendo construído: seu delineamento profissional. A partir desse
momento há o encontro entre a teoria e a realidade encontrada nas salas
de aula, afim de que o estudante compreenda e se familiarize com o
ambiente escolar, seu futuro espaço de trabalho.
A experiência adquirida com a frequência semanal no ambiente
escolar enriquece a percepção e desenvoltura do estagiário, a ponto de
inseri-lo dentro do contexto escolar proporcionando-lhe oportunidades
de interação com a turma trabalhada, unindo e fortalecendo a relação
entre universidade e escola. Podemos compreender que esses dois
espaços devem trabalhar conjuntamente nas contribuições dadas ao
processo de formação inicial para o magistério. Nesse sentido, as
escolas de ensino básico que acolhem estudantes de graduação, e
futuros professores, tem participação fundamental no processo
formativo desses estudantes, exercendo o papel de espaço indispensável
para o exercício inicial da prática docente.
Ressalte-se que, ao chegar ao espaço de estágio o estagiário
deverá identificar as necessidades da turma com a qual irá trabalhar a
partir de então. Para tanto, a aplicação de um questionário diagnóstico
mostra-se como um caminho viável para obter tais informações, é o
momento de conhecer os discentes e seus principais anseios
relacionados às aulas de Geografia. É aí também que deve ser destacada
a importância do planejamento, refletido na elaboração de um projeto
de intervenção a ser implementado no período de realização do estágio.
Esses são procedimentos simples, mas que proporcionam ao estagiário
maiores condições de desenvolver um bom trabalho, com vistas a
amenizar as dificuldades de aprendizagem na disciplina.
O estágios supervisionados no meio acadêmico são importantes
na aquisição de experiências positivas e negativas quanto ao trabalho
que será exercido futuramente, proporcionando tais experiências que
inserem os estudantes de licenciatura no meio escolar. Além disso, com
o passar do tempo e a partir das reflexões acerca do aprendizado, se
forma a personalidade profissional do professor, seja ele de qualquer
disciplina. Cavaco (1995), afirma que os docentes incorporam
conhecimentos sobre o ofício de ser professor de acordo com seus
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próprios valores, experiências vividas, modos de pensar e agir, os quais
interferem no processo de formação inicial e, muitas vezes, são
determinantes na constituição do saber de sua profissão.
Os estágios do percurso acadêmico preparam o estudante da
área de educação para serem profissionais mais atuantes,
proporcionando uma realidade clara do que é ser professor, mostrando
os desafios e os ensinamentos diários que a profissão trará. Para
Libâneo (1990, p. 47), o sinal mais indicativo da responsabilidade
profissional do professor é seu permanente empenho na instrução e
educação dos seus alunos, dirigindo o ensino e as atividades de estudos
de modo que estes dominem os conhecimentos básicos e as habilidades,
e desenvolvam suas forças, capacidades físicas e intelectuais, tendo em
vista equipá-los para enfrentar os desafios da vida prática no trabalho e
nas lutas sociais pela democratização da sociedade.
No percurso acadêmico o graduando necessitará entender a
importância e contribuições que o estágio supervisionado traz para a
formação profissional. Segundo Cacete (2015, p. 6), entender o estágio
como uma atividade teórica e prática contribui para a formação dos
alunos de forma mais incisiva. Uma reflexão sobre esta questão será
sempre fundamental, pois pode reconfigurar o estágio e o seu papel na
formação do professor.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar
as experiências vivenciadas durante a realização do Estágio
Supervisionado II. As atividades foram implementadas na ECI Assis
Chateaubriand, localizada na cidade de Campina Grande-PB, e foram
norteadas pela aplicação de questionário diagnóstico e elaboração de
um plano de intervenção didático-pedagógica para as aulas de
Geografia. Foi possível verificar que os estudantes ainda apresentam
distanciamento dos conhecimentos geográficos, pois não enxergam sua
aplicabilidade prática e nem compreendem que eles mesmos são
agentes geográficos fundamentais no espaço geográfico.
Logo, as aulas formam elaboradas e ministradas no sentido de
reduzir a abstração dada pelos alunos a esses conteúdos, os resultados
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foram positivos observando aumento significativo na participação e
avanços no processo de aprendizagem.
METODOLOGIA
Caracterização da área de estudo e do público-alvo
As ações foram realizadas na Escola Cidadã Integral Assis
Chateaubriand, localizada no bairro Santo Antônio, na cidade de
Campina Grande, Paraíba. A turma escolhida para a realização do
estágio, foi a turma do 8º ano “B” do ensino fundamental. A seguir, se
encontra o mapa do bairro em que a área de estudo está localizada (Fig.
01).
Figura 01
Mapa do Bairro Santo Antônio, Campina Grande- PB.

Fonte: Pereira, H. S. S. 2019.

Tendo em vista a proposta de transformar a escola em uma das
Escolas Cidadãs Integrais (ECI) presentes no estado da Paraíba, o
espaço escolar em estudo passou por uma reforma no ano de 2017. A
expectativa era de que a infraestrutura, agora reformada, atendesse
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todas as necessidades dos estudantes que, a partir de então, passariam o
dia todo na escola necessitando de refeições, espaços para descanso,
banheiros equipados, etc.
Além das aulas de disciplinas consideradas básicas, os alunos
também tem acesso à aulas complementares, como por exemplo aulas
de violão, pintura, etc. Porém, durante o período de estágio, a escola
apresentou problemas decorrentes da saída do antigo gestor,
ocasionando a falta de liberação de certos recursos para a escola, como
por exemplo a compra do gás. Este acontecimento desencadeou uma
série de problemas para a escola, pois sem gás não existia a
possibilidade de cozinhar o almoço para os alunos. Como alternativa
para este problema, o tempo de aula foi reduzido de 50 minutos para 30
minutos. Esta medida foi tomada como única alternativa, para que fosse
possível encaixar as 9 aulas apenas no turno da manhã, até que a falta
de gestor fosse enfim resolvida.
O estágio ocorreu no segundo semestre de 2019, e apesar dos
impasses estruturais oportunizou boas experiências sobre a docência.
Em seguida uma imagem da escola campo de estágio (Fig. 02):
Figura 02
Faixada da escola.

Fonte: OLIVEIRA, K.S. 2019.
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Uma das características marcantes da escola é o fato de que as
salas são temáticas, sendo organizadas de acordo com os temas de cada
disciplina. Dessa maneira, os alunos mudam de sala frequentemente
para assistir às aulas. A sala na qual foram realizadas as atividades do
estágio acolhe as disciplinas de Geografia e Educação Física, conforme
ilustração abaixo (Fig. 03):
Figura 03
epresentação das disciplinas de Geografia e Educação Física.

Fonte: Oliveira, K.S. 2019.

Diante do reconhecimento do espaço escolar e da turma com a
qual seriam realizadas as atividades planejadas, o próximo passo foi a
elaboração de um plano de trabalho que contemplasse as principais
dificuldades identificadas, este momento será detalhado a seguir.
Percurso Metodológico
O período de estágio é uma grande oportunidade para que os
estagiários observem, analisem e se familiarizem a pontos
fundamentais encontrados na carreira docente. A análise de tais pontos
- 289 -

são imprescindíveis para que ocorra uma busca por alternativas capazes
de solucionar as problemáticas encontradas na sala de aula. O
questionário diagnóstico foi aplicado no primeiro contato com a turma,
com a finalidade de detectar possíveis opiniões dos alunos acerca das
aulas de Geografia que viessem a somar com a pesquisa e a contribuir
com o processo de formação docente da estagiária.
De acordo com as observações feitas no decorrer do estágio, foi
impossível não detectar o esquecimento dos alunos em relação aos
conteúdos transmitidos de forma tradicional (aula expositiva), onde os
alunos iam esquecendo determinadas características importantes que
foram abordadas na aula anterior. Perguntas eram feitas com a
finalidade de captar as informações mais relevantes que lhes foram
transmitidas e as respostas geralmente divergiam do contexto do
conteúdo. Pensando nesta problemática e entendendo que era
necessário rever medidas que auxiliassem na fixação do conteúdo, foi
elaborado um projeto de intervenção com a finalidade de fixar o
conteúdo de forma dinâmica.
O conteúdo para a elaboração do projeto foi selecionado com
base na aula anterior, na qual a estagiária abordou o capítulo 22 do livro
didático da editora Moderna “Expedições Geográficas” utilizado pelo
professor regente. Tal capítulo aborda pontos importantes sobre dois
países da América do Sul: O Equador e o Chile. Tendo em vista que o
assunto tinha sido ministrado menos de uma semana do dia da aplicação
do projeto de intervenção, houve uma certa expectativa por parte da
estagiária para que o desempenho dos alunos fosse satisfatório.
A montagem do projeto surgiu a partir da elaboração de 10
questões relacionadas aos dois países citados. A divisão foi feita da
seguinte forma: 5 questões sobre o Equador e 5 questões sobre o Chile,
envolvendo fatores populacionais, econômicos e naturais. A escolha da
quantidade de questões se deu pelo fato do tempo de aula ser reduzido
na escola, em decorrência de problemas administrativos. Além disto,
foi necessário reservar uma parte do tempo para que os alunos
pudessem se organizar e dar suas respostas. Em relação a estrutura da
sala de aula no momento da aplicação da dinâmica, foi sugerido pela
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estagiária que a turma se dividisse em dois grupos, denominados de
grupo A e grupo B. Porém, no momento da divisão os alunos sugeriram
que a turma fosse dividida de acordo com os gêneros por questões de
afinidade, tornando- se assim uma disputa entre meninos e meninas.
Para que não houvesse tumulto em relação a este momento de divisão,
a sugestão dada pelos alunos foi aceita pela estagiária.
As questões elaboradas sobre o Equador para a dinâmica foram
as seguintes (Fig. 04):
Figura 04
Relação de questionamentos acerca do país Equador.

Fonte: Organização da autora, 2020.

Foi possível observar que as dúvidas se relacionavam a
características simples, porém importantes a serem aprendidas pelos
estudantes diante do contexto de estudos daquele momento. Assim, a
elaboração das perguntas foi bastante objetiva, buscando contemplar o
esperado não apenas pelo professor regente, mas também o almejado
para o processo de aprendizagem da turma.
A mesma lógica de organização foi utilizada para a abordagem
acerca do Chile, os questionamentos foram simples e objetivos,
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prezando pelo aprendizado que se concretizaria junto às discussões
realizadas após a elaboração das respostas pelos estudantes (Fig. 05):
Figura 05
Relação de questionamentos acerca do país Chile.

Fonte: Organização da autora, 2020.

Após a divisão dos grupos ser estabelecida, foi necessário que o
grupo nomeasse um representante para sortear as perguntas que
deveriam responder. A escolha aconteceu de forma pacifica e os alunos
após ler as perguntas conversavam entre si para que assim entrassem
em um consenso nas respostas. Como incentivo para participar da
dinâmica, a estagiária levou uma caixa de chocolate como forma de
premiar o grupo vencedor, o intuito principal era fazer com que os aluno
se interessassem em participar, e mesmo assim houve alunos que se
negaram alegando que como não valia nota não iam responder questões,
demonstrando assim que uma nota vale mais do que testar os
conhecimentos sobre os assuntos abordados em sala de aula.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do planejamento elaborado para a turma, tendo em vista
as respostas obtidas com os questionários aplicados, e as observações
após o uso da metodologia trabalhada no projeto de intervenção, pôde
se observar que, o envolvimento dos alunos nessas atividades se deu de
forma participativa, contribuindo assim para a realização da pesquisa
feita em sala pela estagiária. Os questionários foram fundamentais na
identificação dos pontos positivos e negativos das aulas de geografia,
vistos do ponto de vista dos alunos, além de dar a oportunidade de
expressão sobre o que poderia ser melhorado para tornar as aulas da
disciplina de Geografia mais atrativas.
Em relação ao projeto de intervenção aplicado, o desempenho dos
16 alunos que participaram da dinâmica foi considerado satisfatório,
pois das 10 questões respondidas, apenas uma foi incorreta. A resposta
incorreta foi dada pelas meninas, tornando assim o grupo dos meninos
com o maior número de acertos nas questões, foram 4 acertos das
meninas e 5 acertos dos meninos. Com isso, a caixa de chocolate foi
dada para os meninos, mas as meninas também ganharam uma igual
como forma de participação e colaboração na dinâmica.
A partir da metodologia aplicada em sala de aula, foi possível
estabelecer uma interação envolvendo a maioria dos alunos da turma
que, com uma aula diferente das habituais aprenderam o conteúdo e
também se divertiram, estimulando a memória e a competitividade de
forma saudável. A aplicação de metodologias diferenciadas no intuito
de tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e mais leves, sem dúvidas
diminui os abismos encontrados na relação professor e aluno, relação
esta que vem se mostrando cada vez mais necessária para se obter êxito
no exercício da docência.
Diante a problemática encontrada na turma, foi possível perceber
a carência em relação a determinados pontos, como por exemplo a
dificuldade em copiar o conteúdo exposto no quadro branco. Uma
alternativa para a solução deste problema diário, seria a entrega de uma
espécie de panfleto confeccionado pelo professor, incluindo todas as
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abordagens sobre o atual conteúdo trabalhado na sala de aula, expondo
imagens e mapas para situar a localização se o assunto trabalhado for
relacionado a estados e países, por exemplo. Esta metodologia
certamente faria com que os alunos não perdessem tanto tempo
escrevendo nas aulas, permitindo assim que o conteúdo fosse copiado
para o caderno apenas em casa. O tempo da aula seria usado para que o
professor pudesse ter o espaço de tempo maior para transmitir o
conteúdo e provocar o questionamento dos alunos, tornando assim as
aulas mais proveitosas e dinâmicas.
Outro ponto a ser melhorado, envolve a utilização de recursos
midiáticos, como por exemplo músicas, filmes de curta duração,
documentários, etc. Estes recursos citados podem ser implementados
juntamente com os temas trabalhados, como por exemplo na exploração
de um conteúdo relacionado aos continentes, a apresentação de vídeos
demonstrativos sobre a cultura de determinados lugares certamente
quebraria as fronteiras em relação ao conhecimento distribuído na sala
de aula, trazendo outras culturas desconhecidas para a bagagem de
conhecimentos dos alunos. Inclusive, os alunos sugeriram este tipo de
aula nas respostas do questionário aplicado, e afirmaram sentir falta
deste tipo de metodologia na escola.
CONSIDERAÇÕES
As contribuições proporcionadas na inserção do graduando no
ambiente escolar se tornam bastante significativas dia após dia, pois
oferecem experiências únicas, tendo em vista que o perfil profissional
do docente é construído diariamente de acordo com as experiências
vivenciadas. Levando em consideração que os estagiários se deparam
com situações positivas e negativas durante a interação na escola, o
estágio é um meio de prepará-los para a futura profissão os tornando
mais experientes para lidar com diversos tipos de situações propícias no
meio escolar.
Sabendo que, junto dos pontos positivos também vem os pontos
negativos da atividade docente, a oportunidade de estagiar faz com que
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o estudante de licenciatura possa decidir sobre o próprio futuro
profissional, tendo em mente que ser professor é uma missão difícil,
que exige muita força de vontade, dedicação e bastante paciência. A
partir do reconhecimento de todas as possibilidades acerca da profissão,
é formado o perfil profissional do graduando, e isto é adquirido graças
as oportunidades advindas da inserção do mesmo nos ambientes
escolares através do Estágios Supervisionados, sendo estes de extrema
importância na formação de um professor.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, a educação no Brasil está passando por diversas
mudanças no cenário político educacional. Entretanto, uma das
questões discutidas nesse contexto é a formação inicial dos professores,
estes que desenvolvem o papel fundamental de ensinar e, ensino
entendido aqui, enquanto ato político de construir com os alunos o
conhecimento que os libertam. Dessa forma, parece ser crucial refletir
acerca da formação docente, perpassando pelas políticas e programas
formativos.
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Nesse sentido, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID), tem contribuído com a formação inicial dos
licenciandos, proporcionando assim um primeiro contato com o espaço
escolar, futuro campo de atuação profissional destes.
Com vistas a compreendermos esse programa traçamos algumas
questões de pesquisa: Qual a importância do PIBID para a formação
docente em Geografia? Em que contexto surge o PIBID enquanto
programa de incentivo à docência? Como se desenvolveu o subprojeto
PIBID em Geografia no CAWSL/UERN? Quais as principais
contribuições do PIBID na formação docente dos alunos bolsistas?
Com isso, o artigo tem como objetivo geral analisar as principais
contribuições do PIBID na formação inicial dos licenciandos em
Geografia do Campus Avançado Prefeito Walter De Sá Leitão –
Assú/RN. E como objetivos específicos: a) refletir acerca da formação
do professor de Geografia enquanto elemento importante para um
ensino-aprendizagem significativo; b) compreender o surgimento do
PIBID enquanto programa de incentivo à docência; c) caracterizar o
subprojeto PIBID em Geografia desenvolvido no CAWSL e; d) discutir
a contribuição do PIBID na formação docente dos alunos bolsistas
vinculados ao subprojeto PIBID de Geografia do Campus de Assú.
METODOLOGIA
A pesquisa apresentada tem uma abordagem qualitativa e
utiliza-se da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, como
procedimentos metodológicos. Vale destacar também que esta
pesquisa é de caráter participante. Neste viés, a pesquisadora fez parte
do subprojeto/Geografia e esteve em constante interação com os
membros e com o subprojeto em análise.
Desse modo, procuramos caracterizar o subprojeto PIBID do
curso de Geografia do CAWSL, com intuito de identificar nas ações
desenvolvidas pelo projeto uma base de conhecimentos específicos que,
somados ao próprio processo formativo dos graduandos, se configurem
como elementos importantes na formação dos futuros professores de
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Geografia bolsistas do subprojeto. Para a realização do presente
trabalho, organizamos o nosso percurso metodológico seguindo
basicamente três etapas:
A primeira etapa de pesquisa consistiu em uma revisão
bibliográfica. Dentre os principais teóricos revisitados podemos
elencar, Nóvoa (2003); Callai (2013); Martins (2012); Kaercher (2015);
Tardif (2012). Ainda dentro da primeira etapa, realizamos a pesquisa
documental considerando o projeto PIBID/CAPES, PORTARIA
NORMATIVA CAPES Nº 122, DE 16 de setembro de 2009;
PORTARIA GAB Nº 175, DE 07 DE AGOSTO DE 2018 e o
SUBPROJETO PIBID DE GEOGRAFIA UERN – Geografia escolar:
cultura, cidadania e formação docente.
No contexto da pesquisa campo, após a aprovação do projeto de
pesquisa na plataforma Brasil sob número de parecer 3.445.357, além
da observação nas escolas e na universidade, aplicamos questionários
semiestruturados/abertos, com os alunos bolsistas e as professoras
supervisoras19 das escolas parceiras do subprojeto PIBID do curso de
Geografia da UERN/CAWSL. Questionamos aos mesmos sobre o
projeto e a importância deste na formação dos bolsistas do curso de
Geografia. Na terceira etapa, realizamos a análise e posterior
sistematização dos dados, considerando a abordagem qualitativa.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O professor de geografia: um olhar sobre o processo formativo
O processo de formação inicial dos professores remete a uma
série de questionamentos e reflexões acerca das políticas públicas para
a educação, principalmente na construção da identidade do professor
que está atrelada também as práticas pedagógicas. O papel do professor
de Geografia é importante principalmente neste cenário educacional
vivenciado no Brasil, onde é necessária a formação de um profissional
19

Dada a limitação de páginas exigidas para este trabalho, utilizamos apenas as
análises dos questionários realizados com os alunos. Nossa pesquisa completa se
configurou no TCC e encontra-se disponível na biblioteca da UERN na sua plataforma
digital.
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apto a enfrentar os desafios que são impostos. A esse respeito, considera
Martins (2012, p. 3):
A formação de professores assume importância estratégica na busca
da melhoria da qualidade do ensino no país, constituindo-se numa
das questões centrais das políticas públicas de educação, por ser um
elemento fundamental para a transformação da escola, da educação
e da sociedade.

Sobre a formação de professores, entende-se que qualquer
pesquisa sobre este tema, perpassa pela compreensão da relação
universidade-escola básica, pois quando se luta por uma formação
docente sólida e de qualidade, se faz necessário também fortalecer a
parceria entre essas instituições. Assim:
[...] Universidade tem um papel importante a desempenhar na
formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação
científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um
professor adquire-se na escola, através da experiência e da reflexão
sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma
espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios
(NÓVOA, 2003, p. 5).

Para que o professor entenda o real significado do seu trabalho,
é preciso que este reflita sobre a sua profissão, que confie na sua
capacidade de contribuir para a transformação social, portanto, é
preciso conhecer a história da educação, a história da profissão docente
permeada de lutas, ataques e vitórias, advogando a importância deste
profissional para uma sociedade menos desigual. Sobre isso, Arroyo
(2000, p. 29) destaca que:
Teríamos que conseguir que os outros acreditem no que somos. Um
processo social complicado, lento, de desencontros entre o que
somos para nós e o que somos para fora [...] somos a imagem social
que foi construída sobre o ofício de mestre, sobre as formas diversas
de exercer este ofício. Sabemos pouco sobre a nossa história.

Levando em consideração a necessidade de se trabalhar a
identidade do professor, como citado acima, identificamos a
necessidade de compreender que a formação nunca estará finalizada,
que os estudos teóricos e as pesquisas são essenciais no seu
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desenvolvimento como profissional, que será sempre um processo em
evolução.
Desse modo, a formação do professor tem que ser bem
estruturada, pois é importante a formação continuada, de acordo com
as mudanças que ocorrem no contexto atual no sistema educacional.
Mas, a formação continuada pode não dar conta das lacunas deixadas
na formação inicial e é nesta que se devem centrar as políticas
educacionais, pois uma boa formação é elemento sine qua non para um
ensino de qualidade.
Ainda no que concerne a formação do professor de Geografia, é
preciso que esse profissional tenha na academia o acesso as teorias e
metodologias que lhe deem suporte na prática docente para o alcance
do objeto de estudo da Geografia escolar, ou seja, é preciso que os
cursos de licenciatura em Geografia dinamizem seus currículos no que
tange os elementos da didática em Geografia, pois “[...] Mostrar que
sabemos Geografia não é sabermos dados ou informações atuais ou
compartimentadas, mas sim, relacionarmos as informações ao mundo
cotidiano de nossos alunos” (KAERCHER, 2015, p. 224).
Em seu estudo, Callai (2013, p. 118) faz uma menção à
“formação num processo” no sentido de que a prática docente necessita
estar em constante avaliação. Pois, o professor ao entrar na sala de aula
se depara, cotidianamente, com inúmeros desafios no âmbito escolar.
Para isso, o professor sempre necessitará buscar estratégias para
lecionar a Geografia, considerando uma aprendizagem significativa. Ou
seja, nesse cenário atual a formação continuada dos professores é
importante, mas não soluciona a problemática existente, o que requer
por parte do professor, o (re) pensar a sua prática, visando a sua
construção enquanto exercício político que pese a aprendizagem dos
alunos.
Nesse viés, a formação do professor de Geografia requer um
comprometimento do licenciando com a ciência geográfica, tendo
clareza de seu objeto, conceitos, categorias e seu poder de
transformação social ou compreensão da realidade. Ao mesmo passo,
requisita um conhecimento acerca dos elementos que são inerentes a
Geografia escolar e o contato com a escola enquanto laboratório de
pesquisa.
A relação entre universidade e escola é fundamental porque
oportuniza aos docentes da educação básica um contato com práticas
pedagógicas problematizadas nas universidades e que podem
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possibilitar a esses professores atualizarem elementos para que os
mesmos teorizem sua prática e, atualizem suas metodologias (CALLAI,
2013).
Nesta perspectiva, os programas de iniciação à docência têm
muito a contribuir através de uma formação mais sólida do professor de
Geografia, uma vez que fomenta a pesquisa e a produção de materiais
didáticos para a construção de um ensino mais dinâmico, significativo
e provocativo que pese a relação mais próxima entre a universidade e a
escola básica.
O SUBPROJETO PIBID GEOGRAFIA: BREVES NOTAS
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) no Governo de
Luiz Inácio Lula da Silva (Lula/2003–2011) associado com a CAPES
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior através da Portaria Normativa n° 122, de 16 de setembro de 2009,
surgindo com o intuito de incentivar e qualificar a formação dos
estudantes, propiciando aos programas de formação de professores o
financiamento de bolsas e, articulando uma aproximação das
Universidades com as redes públicas de ensino (BRASIL, 2009).
No âmbito da UERN o PIBID foi aderido no ano de 2009,
através da política governamental para a formação e valorização do
magistério desempenhada pela CAPES. O subprojeto em análise 20 ,
denominado “Geografia Escolar: Cultura, Cidadania e Formação
Docente”, contou com um total de (20) vinte alunos bolsistas sendo que
(4) quatro voluntários, (2) duas professoras supervisoras e dois (2)
coordenadores21.
Os alunos bolsistas atuam sob a tutela dos coordenadores de área
(professores do curso de Geografia) e professoras supervisoras (das
escolas parceiras) em duas escolas localizadas na zona urbana do
município de Assú/RN, a Escola Estadual Juscelino Kubitschek –
20

É o que corresponde ao edital da CAPES 07/2018, tendo a duração de 18 meses.
Iniciamos as atividades em agosto de 2018 e concluímos em janeiro de 2020.
21
Os subprojetos PIBID de Geografia da UERN estão concentrados em dois núcleos
considerando os campi de Assú, Mossoró e Pau dos Ferros. Esse núcleo foi criado
visando o compartilhamento do número de bolsas, já que houve cortes significativos
dessas bolsas via CAPES. Essa foi a estratégia pensada para assegurar os três
subprojetos PIBID em Geografia a nível de UERN, contemplando os três cursos.
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E.E.J.K (localizada no bairro Dom Elizeu) voltada para o Ensino Médio
e a Escola Estadual Marcos Alberto de Sá Leitão – E.E.M.A.S.L
(situada no bairro Novo Horizonte) atendem o Ensino Fundamental II.
Com relação aos objetivos e a metodologia empregada neste subprojeto,
apresentamos o quadro abaixo com o detalhamento:
Quadro 01
Objetivos e Metodologia do subprojeto
PIBID/Geografia do CAWSL
Objetivos do subprojeto

Metodologia
• Reuniões semanais na universidade

• Incentivar a iniciação docente dos alunos
do curso de geografia do Campus de Assú
a partir da capacitação dos discentes,
docentes e atores envolvidos no
desenvolvimento
das
atividades
intrínsecas ao subprojeto;
• Analisar as principais dificuldades
pedagógicas e geográficas nos espaços
escolares
de
atuação
docente
desenvolvendo
intervenções
Geopedagógicas que contribuam na
melhoria da qualidade de ensino;
• Aperfeiçoar as práticas pedagógicas
vislumbrando a futura atuação nos
estágios supervisionados.

para acompanhamento prévio e
póstumo
das
atividades
desenvolvidas na semana nos espaços
escolares;
•
Reuniões
quinzenais
com
professores colaboradores para
discussão e avaliação das ações
desenvolvidas pelos discentes;
• Avaliação bimestral das atividades
programadas para o período e
discussão das ações de periódicas;
• Acompanhamento dos planos e
propostas de intervenção nos espaços
escolares;
• Produção de recursos e materiais
didáticos;
• Desenvolvimento de oficinas e
minicursos no âmbito dos espaços
escolares;

• Organização de um evento de
divulgação das ações e resultados do
projeto no âmbito das escolas
parceiras e a universidade.
Fonte: Subprojeto/Geografia/UERN-Campus Assú/RN
Organização dos autores (2019).

Com relação as ações desenvolvidas, agrupamos em 9 etapas
que seguiram ao longo dos 18 meses: 1. Observação participante nos
espaços escolares; 2. Diagnóstico do ensino de Geografia; 3. Análise e
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seleção de temas para oficinas Geopedagógicas e Minicursos; 4. Estudo
e planejamento das intervenções; 5. Elaboração do material das
intervenções; 6. Intervenção temática (eixo Geografia Humana); 7.
Intervenção temática (eixo Geografia física); 8. Intervenção temática
(eixo Cartografia e Ensino); 9. Sistematização do material para a
construção do relatório final, publicação e divulgação.
O SUBPROJETO PIBID GEOGRAFIA E A CONTRIBUIÇÃO
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: O QUE DIZEM OS
ALUNOS PIBIDIANOS?
Contemplamos neste item a apresentação dos resultados dos
dados que foram obtidos durante a aplicação dos questionários
semiestruturados, com o objetivo de buscar informações pertinentes à
nossa pesquisa, entendendo a importância do PIBID na formação dos
licenciandos em Geografia. Nesse sentido, para preservar a identidade
dos alunos, enumeramos os mesmos de 01 a 19, respectivamente.
Foram aplicadas 30 questões com os alunos pibidianos.
No primeiro bloco discutimos sobre o currículo de Geografia,
este que vai além da compreensão dos conteúdos, onde é necessário que
o professor tenha domínio do processo da evolução do pensamento
geográfico, compreendendo a ciência na qual se formou, mas também
a Geografia enquanto disciplina curricular escolar, onde promove,
dentre outros aspectos, a análise do espaço geográfico enquanto uma
instância social. Com base nisso, abordamos no questionário dos
pibidianos sobre a importância da Geografia no currículo escolar.
Sintetizamos as respostas nos relatos abaixo:
Muito importante, pois a Geografia enquanto uma disciplina escolar
nos permite, descobrir o mundo de diversas formas e também
perceber como ele funciona e com isso podemos problematizá-lo
(Resposta do aluno bolsista número 18. Trabalho de Campo, 2019).
A Geografia como um componente curricular é de suma
importância, visto que se trata de uma disciplina que tem por
objetivo estudar o espaço, os objetos e as ações empregadas sobre
ele, além de permitir ao aluno exercer o seu senso crítico sobre os
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fenômenos. (Resposta do aluno bolsista número 13. Trabalho de
Campo, 2019).

Considerando que o subprojeto em análise, no momento da
pesquisa, já tinha um ano de execução selecionamos as duas falas
abaixo para problematizar o segundo bloco temático, focando nos
aspectos positivos e negativos das experiências compartilhadas:
Positivos: as experiências vivenciadas; a dinamicidade do
subprojeto; o plano de atividades (cronograma) proposto pelo
programa e a relação política-pedagógica com as professoras
supervisoras das escolas. Negativos: a inviabilidade da realização
de algumas atividades planejadas; a ausência da aproximação da
equipe pedagógica das escolas com o planejamento das atividades
propostas do subprojeto; a distância acadêmica que outros
professores e professoras de geografia das escolas parceiras tem
para com o subprojeto; e a ausência de mobilização política que o
subprojeto têm para com defesa da continuidade do programa no
interior do curso (Resposta do aluno bolsista número 01. Trabalho
de Campo, 2019. Grifo nosso).
Pontos positivos com a participação no projeto PIBID:
Oportunizou conhecer o espaço escolar e sua dinâmica antes do
estágio obrigatório; Promoveu a aprendizagem de se trabalhar em
grupo; Permitiu a troca de experiências e conhecimentos entre os
alunos de outros períodos; Ajudou no entendimento das disciplinas
de ensino, obrigatórias na grade curricular do curso; Despertou o
interesse voltado para as discussões acerca do ensinoaprendizagem. Pontos negativos com a participação no projeto
PIBID: Pouco tempo do projeto para desenvolver as atividades
propostas e que vão surgindo, segundo a demanda observada pelos
integrantes. (Resposta do aluno bolsista número 03. Trabalho de
Campo, 2019. Grifo nosso).

Quando questionamos aos pibidianos sobre quais as
contribuições do subprojeto PIBID/Geografia/CAWSL para seu
processo de formação como futuros professores, foi unânime a reflexão
de que o subprojeto tem contribuído significativamente com a formação
dos alunos. Para tanto, destacamos os relatos abaixo:
Me traz a oportunidade de trabalhar com o espaço escolar e
desenvolver projetos que trazem a participação dos alunos, estes que
por vários motivos se sentem desinteressados. As diversas práticas

- 304 -

que desenvolvemos nos fazem ampliar nossas possibilidades
quando formos exercer a função de professor de geografia.
(Resposta do aluno bolsista número 04. Trabalho de Campo, 2019).
O PIBID auxilia no desenvolvimento do universitário que tem o
objetivo de se tornar um professor, através de produção de trabalhos
acadêmicos, intervenções nas escolas, observações e etc, tudo isso
para que o pibidiano tenha conhecimento da realidade que ele irá
enfrentar futuramente e com isso se preparar de forma adequada.
(Resposta do aluno bolsista número 05. Trabalho de Campo, 2019).

No terceiro eixo temático abordamos que o PIBID ajuda a
fortalecer a relação escola/universidade, compreendendo as escolas
parceiras como laboratório de pesquisa, onde os pibidianos poderão
desenvolver práticas pedagógicas de auxílio as professoras
supervisoras, aprendendo com estas sobre o exercício da docência:
Considero o PIBID importante para fortalecer esse elo com a escola,
pois se tem uma troca de experiências entre professores do ensino
superior e do ensino básico, os aproximando da realidade e
trabalhando em conjunto para solucionar os reais problemas da rede
pública de ensino, viabilizando um melhor aprendizado para os
futuros docentes e uma maior participação dos alunos nas atividades
realizadas nas escolas (Resposta do aluno bolsista número 04.
Trabalho de Campo, 2019).

Dando prosseguimento, no quarto bloco, indagamos aos
pibidianos se o subprojeto tem auxiliado a aprimorar os conhecimentos
deles em relação a Geografia escolar. Todos bolsistas retrataram que
sim, que o projeto auxilia e muito no aprimoramento dos
conhecimentos, como frisou o bolsista 10: “Sim. Pois é a partir da
vivência do projeto que podemos nos aproximar da realidade do ensino,
e perceber a transposição dos conteúdos Geográficos de forma que
tenha acesso ao nível de ensino dos alunos”. Tardif (2012) corrobora
com essa reflexão quando diz que:
A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica
(retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática
profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, permitindo
assim aos professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-los e,
portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes
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retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela
prática cotidiana (TARDIF, 2012, p. 53).

Nesse intento, o professor deve criar meios que levem o aluno à
construção do conhecimento. Neste sentido, é fundamental que os
bolsistas de iniciação à docência que serão futuros professores de
Geografia, pesquisem e problematizem conceitos acerca da disciplina
que lecionarão, mas também produzam materiais didáticos para auxiliar
as professoras supervisoras e adquirir experiências pedagógicas. Isso
pode ser observado no relato abaixo:
Foi desenvolvido uma oficina de produção de charges e cartuns,
discutindo criticamente a organização geopolítica mundial, e uma
sala temática com a proposta de um planetário, desenvolvida em
parceria com as escolas do município. Essas atividades me
proporcionaram analisar novas maneiras de se trabalhar conteúdos
de forma prática, conseguindo alcançar nossos objetivos de uma
forma didática e prática. (Resposta do aluno bolsista número 10.
Trabalho de Campo, 2019).

As intervenções de acordo com os pibidianos, já ocorreram em
diversas vezes nas escolas parceiras, através de planejamentos, oficinas
pedagógicas e atividades dinâmicas que contribuem na aprendizagem
dos alunos. Sendo que, proporcionou aos bolsistas oportunidade de
vivência no ambiente escolar, com recorte para sala de aula. Logo
abaixo, as imagens de algumas intervenções realizadas nas escolas
parceiras.
Assim, as figuras (01) e (02), são imagens das intervenções
realizadas na escola Estadual Juscelino Kubitschek, com a produção das
charges e execução de um jogo educativo, respectivamente. As figuras
(03) e (04) tratam de uma sala temática realizada na Feira de Ciência e
Cultura da Escola Marcos Alberto. Esses momentos têm sido muito
importantes no percurso formativo dos pibidianos, uma vez que
possibilitam a atividade de planejamento com as professoras
supervisoras e o contato mais próximo com os alunos da escola,
permitindo a imersão mais direta no campo de pesquisa.
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Figura 01 e 02
materiais produzidos na oficina das charges e intervenção com
jogos na E.E.J.K

Fonte: Acervo da autora, 2019.

Figura 03 e 04
Sala Temática: O Planetário realizada na E.E.M.A.S.L

Fonte: Acervo dos autores, 2019.

Uma preocupação que existe nesse novo contexto da educação,
está relacionada a ameaça de cortes nos programas de incentivos a
formação do professor fomentado pela CAPES. Pois, sabemos que isso
ocasiona vários impactos no sistema educacional do país. Nessa
perspectiva, no quinto bloco abordamos os pibidianos sobre quais
impactos poderiam ocorrer na formação dos professores de
universidades públicas se o PIBID não for mais ofertado e fomentado
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pela CAPES. Os pibidianos apontaram que seria um retrocesso na
agenda e execução das políticas de formação docente, pois os resultados
dos subprojetos executados em todo o país (que podemos visualizar em
publicações), demonstra o quanto esse programa contribui para além da
formação dos discentes, mas também com os espaços escolares O
projeto é um símbolo da resistência política de professores, alunos,
universitários e a comunidade escolar que são impactados diretamente
pela contribuição do mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi abordado ao longo do trabalho, observamos
que o PIBID pode propiciar experiências didático-pedagógicas aos
alunos que vivenciam o programa, bem como o exercício didático
prático no ambiente escolar. Este programa de incentivo à docência
pode contribuir sobremaneira para a formação do professor em
Geografia, proporcionando, dentre outras possibilidades, a construção
técnica e pedagógica do fazer docente.
Embasados nisso, compreendemos no decorrer desta pesquisa,
que a Geografia escolar tem como objetivo principal instrumentalizar o
aluno na análise do espaço geográfico, assim leva ao entendimento de
que o PIBID permite ao discente em formação, construir um arcabouço
teórico-metodológico que o oriente nessa instrumentalização. Em
outras palavras, este programa permite ao discente - considerando a
presente pesquisa, ao discente de Geografia - a se inserir no espaço
escolar e experienciar os conflitos e possibilidades inerentes a sua
futura profissão, bem como um contato mais próximo do saber escolar
possibilitado pela Geografia.
Por meio dos relatos, foi possível identificarmos quanto o
programa auxilia os graduandos a pensarem nessa profissão desafiadora
que é ser professor, e preparar os licenciandos para exercê-la
possibilitando um contato inicial com a escola, que é muito dinâmica e
representa um grande laboratório para o exercício da pesquisa docente.
Percebemos assim, que programas de incentivo à docência
contribui sobremaneira com uma formação mais qualificada. Como
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podemos enfatizar que é de extrema importância a continuação do
programa, para que os demais alunos de cursos de licenciaturas possam
ter oportunidades de vivenciar na sua formação as experiências
possibilitadas pelo PIBID.
O Programa PIBID, fomentado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), está sob
ameaça de extinção nos cursos de licenciaturas. O PIBID vem sofrendo
ataques desde o governo de Michel Miguel Elias Temer Lulia22 com os
cortes no número de bolsas e diminuição do público alvo, agravado
ainda mais no governo atual. Portanto, defendemos a continuação desse
programa enquanto uma das ações necessárias para o fortalecimento da
formação docente a nível de país e a nível de instituição, de maneira
mais específica.
Por fim, o PIBID é um incentivo que deu certo nos cursos de
licenciaturas, e se faz necessário à sua defesa. É preciso assim,
levantarmos as vozes no “chão” das escolas públicas e das
universidades públicas, demonstrando nossa insatisfação com os
ataques, mas também a nossa coragem em lutar por um ensino de
qualidade, onde os programas de incentivo congregam enquanto
elemento preponderante nessa qualidade. Temos visto nos últimos dias
um levante em defesa da educação em todo o país e temos esperança
nessas vozes que saem de todos os cantos, alcançando as ruas com a
expectativa de subverterem a ordem perversa.
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INTRODUÇÃO
A formação docente vivenciou nas últimas décadas mudanças
significativas em sua profissionalização, buscando neste contexto
abarcar as diversidades, desigualdades e singularidades de um País com
diferentes regionalidades, logo as políticas públicas nesta esfera
educacional ganha uma nova visibilidade e responsabilidade para a
construção de cidadãos críticos e reflexivos. Contudo faz-se pertinente
à análise dos documentos oficiais que orientam a formação inicial do
professor, em especial o da Geografia para que de fato compreendamos
as intencionalidades do Estado brasileiro para esses profissionais.
Para Libâneo (1990) as licenciaturas são realizadas por um
conjunto de disciplinas que devem contribuir para um aprofundamento
teórico-metodológico. Dos quais, a sistematização dos saberes, para
que o mesmo, tenha mais segurança na hora de colocar em prática os
ensinamentos de sua disciplina. Essa base teórico-prático faz com que
o professor possa repensar a sua atuação e aprimorar a qualidade do seu
trabalho, realizando-o de forma sistematizada.
De acordo com Leão (2013) os cursos de licenciatura em
Geografia mostram que as políticas de formação de professores
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possuem lacunas e distanciamento entre ensino superior e educação
básica. Segundo o autor, a falta de diálogo e troca de experiencias entre
os espaços formativos, prejudicam a formação do professor de
Geografia. Desta maneira, as problemáticas da formação inicial
acabam refletindo na qualidade do ensino, pois conduz o profissional
a uma reprodução conteudista, sem reflexão de suas práticas.
A formação de professor requer comprometimento, dedicação,
pesquisa, conhecimento e valorização dos saberes, dentre outras
perspectivas. A complexidade do processo formativo que vai muito
além do saber teórico, pois requer do licenciando rupturas com o
tradicionalismo ainda presente no interior das universidades, por
conseguinte no ambiente escolar.
Segundo Cacete (2002), os cursos de licenciatura eram
estruturados a dar ênfase ao saber teórico, (Bacharelado), no chamado
modelo 3+1, estruturava-se na perspectiva que os três primeiros anos
eram dedicados ao conhecimento teórico e só no último ano do curso
o discente tinha os primeiros contatos com seu espaço de atuação
profissional, a escola e a sala de aula, acarretando superposições entre
os saberes que conduziu a formação do professor ao distanciamento
entre teoria e prática. Logo, essa dinâmica prejudicou a sistematização
dos diversos saberes imprescindíveis em sua profissionalização, ou
seja, os processos que constituem a base para o desenvolvimento pleno
da formação.
Sobre isso Tardiff afirma que,
Os saberes profissionais dos professores, parecem ser, portanto,
plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, o próprio
exercício do trabalho, conhecimentos, manifestações do saber
fazer, e do saber ser bastante diversificada e provenientes de fontes
variadas (TARDIFF, 2002, p. 62).

Nesta perspectiva, é pertinente compreender que a formação
docente pressupõe não só o saber da área do conhecimento
(disciplinar), mas também, de um conjunto de saberes profissionais
que contemplem a formação docente, como sintetiza Cavalcanti
(2010). Além disso, uma pluralidade de situações que promovam
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saberes e fazeres numa rede de inter-relações entre os sujeitos sociais,
por meio de uma intersubjetividade.
Por isso, os saberes docentes são relevantes para que o
professor não seja transformado em um simples transmissor acrítico e
mecânico de conhecimentos e informações. Sua formação não deve
ser reduzida à aquisição de instrumentos que propiciassem a
transmissão desse conteúdo. A ênfase exclusiva a racionalidade
técnica do professor acabou prejudicando sua formação profissional
(SANTOS, 2013).
Diante dessa problemática, as políticas educacionais brasileira,
após anos de pouca relevância acerca de proposições legais e formais
para a formação de professores, tem o debate retomado de maneira mais
plural com a redemocratização, em que diversas confluências pudessem
emergir, propondo novas proposituras contrapondo-se ao poder
hegemônico. De modo que, neste artigo iremos analisar alguns dos
documentos referentes a formação inicial do professor de Geografia, as
dimensões da formação diante da conjuntura atual. A metodologia de
cunho qualitativo e exploratório uma pesquisa teórica documental de
reflexão e reflexividade acerca das políticas educacionais mais
precisamente os documentos oficiais.
METODOLOGIA
O método constitui parte imprescindível para o
desenvolvimento da pesquisa, neste sentindo, o domínio das técnicas
constitui-se, como um pressuposto fundamental que delimitam os
caminhos a ser percorrido durante o planejamento e execução do
projeto.
Escolhemos dessa forma os procedimentos de enfoque
qualitativo, embasado na concepção de Godoy (1995) pelo fato de que,
esse tipo de pesquisa ocupa um reconhecido lugar entre as várias
possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres
humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos
ambientes, podendo seguir diversos caminhos. Logo, os pressupostos
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da pesquisa aqui desenvolvidas emerge no delinear objetivo dos
documentos oficias que delimitam a formação docente, mas também as
subjetividades intrínsecas no interior desses escritos, para
compreendermos quais os objetivos da profissionalização do professor.
A pesquisa se desenvolveu por meio da análise de alguns dos
documentos que objetivam os caminhos para a formação do professor
no Brasil, além de uma breve discussão acerca das políticas
educacionais para formação, com especial atenção ao Programa
Residência Pedagógica, como política pública para a formação inicial
do professor de Geografia.
Em síntese, realizamos um recorte espacial de alguns dos
documentos de forma cronológica, da década de noventa até os dias
atuais, para compreender como essa dinâmica neoliberal veio se
constituindo no Brasil após a redemocratização do País.
ANALISE DOS RESULTADOS
Lei de Diretrizes de Base da Educação- LDB: pressupostos para
a formação docente- conflitos e tensões.
A Lei de Diretrizes de Bases por diversas décadas, desde as
primeiras versões na década de 1960 23 , pouco contribuiu para o
desenvolvimento da educação nacional, visto que o poder hegemônico
junto com o Estado, reprimia por meta aprimoramento da educação com
a qualificação profissional dos sujeitos. De modo que, alguns pontos
merecem destaque, dentre eles: a formação inicial tinha por pressuposto
cursos com duração menor, sem a obrigatoriedade do nível superior
para os chamados ensino primário (escolas normais), e no ensino médio
em seu Art 5924 a formação do professor era nas universidades em nível
superior.
23

ART:53.-remete a formação em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro
séries anuais onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será
ministrada preparação pedagógica.
24ART: 59-A formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades
de filosofia, ciências e letras.
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Essa estrutura formativa não significou avanços, uma vez que,
no interior das universidades as disciplinas pedagógicas eram
consideradas de menor relevância, dando maior ênfase as disciplinas
teóricas. Cacete (2002), afirma em sua tese que as formações para o
ensino secundário no âmbito das universidades eram desenvolvidas em
instituições para formação de professor, as chamadas faculdades de
educação. Graças a conjuntura de institucionalização das universidades
e o modelo de formação que o Estado e os interesses multilaterais dos
países centrais, emergem para o País. Segundo Teixeira (1969),
caracterizou como treinamento prático, isto é, conhecimentos didáticos
e pedagógico para exercer a função professoral.
Como se observa, a educação no Brasil, esbarrou neste
momento, nos interesses escravocratas da Burguesia brasileira, e nas
ideologias conservadoras, ditatorial e privatistas. É bom ressaltar, que
posteriormente, no modelo democrático, são os mesmos autores, com
algumas ressalvas, porém liderados com maior ênfase pelo poder
hegemônico global.
Após, um longo período ditatorial, inicia-se os debates acerca
de uma nova legislação educacional, que possa reestruturar os caminhos
para uma educação pública e de qualidade.
Neste sentido, em 20 de dezembro de 1996 é homologada a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação na gestão do então presidente
Fernando Henrique Cardoso, após muitos debates e polêmicas ao texto
final, passa a vigorar um novo capítulo para a educação nacional,
destacando o artigo 62 que traz a obrigatoriedade da formação inicial
em Instituição de Nível Superior, em cursos de Licenciatura
Plena,(BRASIL,1996), ocasionando mudanças significativas e de
relevância para a formação inicial, logo, nessa nova conjuntura, iniciase um aprofundamento da profissionalização docente, como descrito
por Dourado, “A formação docente refere-se à definição de
fundamentos, princípios e diretrizes e à sua articulação com o exercício
profissional” (DOURADO, 2013, p.372).
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A formação docente se configura como um campo de pesquisa,
visto, sua relevância para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, é
relevante investigar os documentos oficias que regem a
profissionalização, diante, dos embates macroespaciais dos grupos
hegemônicos, que passam a nortear as políticas educacionais. Saviani
(2016).
Os documentos oficias que regem a educação e formação
docente, passam pela configuração multilateral dos financiadores como
o Banco Mundial. Neste sentido, Cacete (2002) sintetiza que para o
Banco Mundial defini as formações no âmbito das universidades.
Segundo o documento25 as formações devem ser divididas, em quatro
características: a formação para as elites (com recursos abundantes), a
formação profissional (com recursos suficientes), a técnica e formação
superior geral (essas com recursos escassos), onde se encontram os
menos privilegiados e a maioria dos estudantes, acarretando formações
menos qualificadas, e profissões para as massas e para as elites, para a
manutenção do poder sobre as massas.
Neste sentido, quando partimos para a formação do professor
de Geografia, identificamos, o quanto é subjugada nossa formação a
uma “semiprofissionalização”. Em virtude de diversos fatores, dos
quais, a falta de investimento na formação do professor, pois por muito
tempo formamos Geógrafos, que chegavam na escola para transmitir
conteúdos, por isso, o ensino de Geografia por muito tempo foi
considerado menos relevantes que as demais disciplinas.
Não podemos negar que a LDBEN é um marco para a
consolidação da licenciatura, mesmo com os embates e controvérsias
deste documento, por isso, é pertinente ampliar o debate acerca de
outros documentos que aprofundam a formação docente, dentre Plano
Nacional de Educação temática a ser exposta a seguir.

25

Ensino superior n américa latina e no caribe
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Plano Nacional de Educação (PNE)-diretrizes para políticas
públicas de formação de professor.
O Plano Nacional de Educação tem por finalidade direcionar as
diretrizes, metas e estratégias para conduzir a educação brasileira,
segundo o Ministério da Educação (MEC), o Plano foi criado em 25 de
Junho de 2014, com a seguinte estrutura: dez diretrizes (comporta os
macro objetivos), vinte metas (delimitam patamares concreto para a
educação) e duzentos cinquenta e quatro estratégias (caminhos para a
consolidação das metas), (BRASIL, 2014). Além disso a cada dois anos
essa estrutura do Plano é avaliada, por órgãos fiscalizadores do Estado
como o Instituto Educacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP).
O PNE é uma política pública constituída para unificar os
objetivos da educação, tendo como uma de suas metas a formação
inicial, partindo do pressuposto que a base da educação passa pela
profissionalização dos seus sujeitos, ressaltando que por muitas décadas
o Estado brasileiro, não desenvolveu políticas voltadas a formação
inicial do professor e a valorização desses profissionais.
O Plano historicamente se constituí ainda na década de 1930,
com os Pioneiros da Educação Nova (escolonovista). Neste sentindo,
esse movimento tem papel importante nessa reformulação do modelo
de educação até então desenvolvida no Brasil, dentre eles o PNE,
constituindo as primeiras diretrizes da república brasileira do início do
século XX, fortalecendo o papel do Estado, que naquele momento
precisava demonstra sua independência e identidade nacional,
(SAVIANI, 2007)
Com o processo de redemocratização, a constituição de 1988
descreve no Art 214 “A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis […]”. Brasil, (1988), dando caminhos
para uma nova formação inicial e por consequência da educação básica,
tendo as intencionalidades do neoliberalismo no âmbito dessas
reformulações.
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Após essa breve explanação do processo histórico em que se deu
o PNE, o artigo pretende focar em alguns documentos da legislação
educacional, que trata a formação inicial. O PNE em sua meta quinze,
busca desenvolver a excelência na formação inicial dos cursos de
licenciaturas que passaram por sucessivas tensões e incertezas,
acarretando uma formação pouco sólida em que os saberes docentes
estavam concentrados no saber teórico, sem correlacionar aos outros
saberes da experiência, pessoais, pedagógicos como afirma Callai
(2011).
Assim o Plano Nacional de Educação constitui caminhos para a
consolidação da formação, por meio de programas que busquem esse
processo a partir do chão da escola. Logo o Plano em sua meta 15.3
descreve “Ampliar programa permanente de iniciação à docência a
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar
a formação de profissionais para atuar no magistério da educação
básica” (BRASIL, 2014).
Nesta perspectiva, a formação inicial passa a ser pensada por
meio de programas em que os sujeitos ainda na academia desenvolvam
a profissionalização tendo o ambiente escolar e o chão da sala de aula
como elementos fundamentais nesse processo, ocasionado um
substancial avanço para a construção de sujeitos conscientes do seu
papel na sociedade, todavia esse processo não abarca todos os discentes
em processo de formação inicial (PIMENTA, 1994).
As políticas públicas são caminhos para a consolidação de
objetivos impostos por parte da sociedade (grupos específicos),
organizações internacionais que financiam a Educação e o Estado que
conduz tais projetos, por isso, os documentos oficiais precisam ser
analisado a partir do contexto de sua construção
Neste contexto, os Programas Institucionais de Iniciação a
Docência são ampliados por fazerem parte de uma política permanente
de formação inicial com citado no PNE. Assim, foram criados projetos
para aproximar Universidade e a escola, tendo em vista, que a escola,
como espaço de formação. era perguntada acerca das suas necessidades,
ocasionando um distanciamento até hierárquico entre as Instituições
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(CAVALCANTI, 2012). A autora destaca, que esse diálogo entre os
espaços de formação deve ser permanente, para que as necessidades
possam ser supridas, tendo o foco na profissionalização.
Os Programas institucionais têm um papel preponderante na
formação inicial dos discentes, tendo em vista, que ainda durante sua
profissionalização inicial, podem ter acesso a desenvolver a práxis
docente, constituindo maior sistematização dos saberes docentes.
No âmbito da Geografia programas como Programa Residência
Pedagógica (PRP) podem permitir a construção reflexiva dos saberes,
que constituem o processo formativo. Além do olhar geográfico no chão
da escola, constituindo entre os sujeitos a reflexividade da prática
docente.
Contudo, é pertinente entender como esse programa se
desenvolvem na escola, além da relação entre universidade e educação
básica. Outro ponto, é compreender os objetivos intrínsecos nos
documentos oficias que dão suporte ao PRP. Por isso, alguns debates se
fazem necessário, pois um dos objetivos pressupõe valorizar a prática
docente (CAPES, 2014), toda via, o documento não vislumbra a práxis,
esse processo pode acarretar um retrocesso, visto que, para uma
formação plena é fundamental o desenvolvimento dos saberes docentes
já em sua formação inicial.
Vale ressaltar que outros documentos como os Diretrizes
Curricular Nacionais (DCN), vieram antes desses programas e também
delinearam a formação do professor, logo a década de noventa do
século XX, deram a base para a formação e consolidação profissional,
apesar dos pressupostos neoliberais já instituídos nesses documentos.
Programa Residência Pedagógica: desafios e perspectivas para
a formação inicial do professor de Geografia.
Diante do cenário apresentado são elaboradas políticas
educacionais para um maior diálogo e reflexão acerca da formação
inicial do professor, tendo em vista, historicamente o modelo com
diversas lacunas, desde o aligeiramento das formações, até a
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fragmentação curricular, entre o conhecimento dito técnico e o
conhecimento pedagógico. Uma vez que, desde a institucionalização do
ensino superior a estrutura curricular conduz a disciplinas isoladas e
fragmentadas, logo a aprendizagem fica fragilizada e o conteúdo sem
significado. A contextualização do ensino é uma necessidade contínua,
a mediação do conhecimento pelo docente para que o aluno possa
alcançar a aprendizagem (OLIVEIRA, 2016).
A busca por novos direcionamentos para a formação do
professor no país, recebe maior ênfase com a criação da LDB e de outras
políticas públicas como o Plano Nacional de educação. Com isso,
emerge novas possibilidades voltadas para a educação e formação do
professor, dentre as quais, será destacado nessa pesquisa o PRP,
apresentado como nova ferramenta para combater as lacunas entre a
teoria e prática. Assim como, as desigualdades do processo formativo
para uma práxis emancipatória em que o diálogo entre os espaços de
formação e os sujeitos conduza a uma formação docente cidadã,
consciente e emancipatória.
O Programa Residência Pedagógica se constitui como política
pública para a formação do professor, no Governo do então presidente
Michel Temer (2016-2018), a partir do decreto 8.977-2017, o qual
autoriza a elaboração de outras políticas educacionais para formação de
professor, que fomenta posteriormente a criação do Programa
Residência Pedagógica por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão regulador das políticas
públicas para pós-graduação e a formação do professor, através da
portaria nº 38 de fevereiro de 2018. (BRASIL, 2017; 2018).
Silva e Cruz (2018) destacam que as primeiras ideias acerca do
PRP iniciaram em 2007 pelo então deputado federal Marcos Maciel
(DEM-PE), sua proposta era criar o programa Residência Educacional
nos moldes da Residência médica para melhorar a formação das
licenciaturas na educação infantil e nas primeiras séries do ensino
fundamental, porém não saiu da comissão da Câmara.
Outra proposta em 2014 do deputado Ricardo Ferraço (PSDBES), tinha por finalidade o projeto da Residência educacional como uma
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etapa extra na formação inicial, porém a falta de clareza do projeto não
permitiu sua aprovação. Nesse contexto, paralelamente projetos
isolados foram sendo desenvolvidos como no estado de São Paulo com
a Residência educacional como ferramenta para ampliar o estágio
supervisionado, assim como um projeto piloto no Colégio Pedro II no
Rio de Janeiro, mas para formação continuada (MELO, et.al. 2020).
Nesta perspectiva, o Ministério da Educação (MEC) lança em
2018 o primeiro edital para o Programa Residência Pedagógica (PRP)
nas Instituições de Ensino Superior (IES), sendo necessário a submissão
dos seus projetos de acordo com as normas impostas pelo referido
documento. Neste caso, quando aprovados os projetos a coordenação
institucional de cada universidade junto com os docentes responsáveis
pelos subprojetos das licenciaturas, teriam que realizar uma seleção
para licenciandos e professores da educação básica, desde que estejam
dentro dos critérios estabelecidos pelo Programa. O Programa
Residência Pedagógica tem por objetivo:
Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por
meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da
prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a
relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta
de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar,
entre outras didáticas e metodologias; Induzir a reformulação do
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a
experiência da residência pedagógica; Fortalecer, ampliar e
consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia
entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura
e estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de
professores (BNCC) (BRASIL, 2018, Art, 2).

Esses objetivos devem nortear o projeto institucional, o
subprojeto das licenciaturas, e as atividades desenvolvidas no espaçocampo26 , neste contexto, o programa precisa articular junto aos sujeitos
e os espaços formativos, tendo os pressupostos citado acima como base
para o desenvolvimento das pesquisas. Desse modo, o PRP pode ser
26-

Termo denominado para educação básica no documento que rege o PRP (Brasil,
2018)
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entendido como mais uma política educacional que tende a contribuir
com a profissionalização docente. Contudo em seus objetivos a prática
ganha maior ênfase no processo formativo, podendo ocasionar
retrocessos significativos, uma vez que, a articulação entre os saberes
fica em segundo plano, como a práxis elemento norteador para uma
sistematização crítica e reflexiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Os documentos oficias são caminhos que traduz como são
direcionadas as políticas públicas em educação, neste sentido
constatou-se a importância desse processo para nortear a formação
inicial do professor de Geografia, visto sua importância no
desenvolvimento da sociedade e na construção de cidadania. De modo
que, os documentos são importante fomento para a formação, contudo
essas políticas educacionais, ainda são insipientes diante da demanda e
das necessidades de formações em que o chão da escola também seja o
protagonista.
A construção dessas políticas públicas pressupõe-se um avanço
na profissionalização docente, todavia é pertinente analisar os diversos
autores que conduzem esse processo, pois os objetivos, as ideologias,
ou seja, os interesses estarão nas entrelinhas dos documentos, por isso
a importância de buscar conhecer os caminhos da formação para
entender quais politicas desenvolveram avanços substanciais. Assim o
debate permanece, pois o cenário é de mudanças na profissionalização
docente, logo nossa pesquisa está em curso visto a conjuntura de
retrocesso e incertezas no Brasil atualmente.
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ESCREVENDO
OUTRAS
INTRODUTÓRIAS

HISTÓRIAS:

NOTAS

Ressignificar. Escrever outra história. Apresentar novas
experiências. Narrar a própria história... pois ao fazê-lo “[...] a pessoa
procura dar sentido às suas experiências e, nesse percurso, constrói
outra representação de si: reinventa-se” (PASSEGGI, 2011, p. 147). Ao
se permitir a reinvenção, a pessoa analisa os fatos da própria vida,
revisita-os e busca compreender, por meio das memórias evocadas,
como tais acontecimentos contribuíram positiva ou negativamente para
a construção do ser/estar no mundo.
Ademais, “[...] se os acontecimentos são fugitivos e arredias
suas interpretações, por que há experiências que nos enclausuram e
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outras nos empurram para novas aventuras?” (PASSEGGI, 2011, p.
149) Ressignificar a própria história, “ler” os acontecimentos pretéritos
à luz das vivências do presente é justamente tecer considerações sobre
tais realidades, apropriando-se da narrativa da vida e (re)construindo os
caminhos.
Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, cuja abordagem
está atrelada ao método (auto)biográfico correlacionando-o com a
concepção de ressignificação da experiência (PASSEGGI, 2011), a
partir dos contextos demarcados/contextualizados, mediante as
histórias de vida e de formação narradas pela professora Manuela
Evangelista nas narrativas (auto)biográficas produzidas no âmbito da
formação inicial, no curso de Geografia, da Universidade do Estado da
Bahia, Campus XI/Serrinha, no contexto das ações do Projeto de
investigação-formação Traduzindo-me: narrar histórias e geografar
trajetórias 27 e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a
Na proposta do projeto de investigação-formação “Traduzindo-me: narrar
histórias, geografar trajetórias”, as escritas narrativas contemplam doze eixos
temáticos ancorados em três dimensões interpretativa-compreensivas – Traduzindome em palavras: histórias de uma vida; Itinerâncias formativas: memórias de
escolarização/formação docente e Trajetórias de formação e Aprendizagens da
docência –, as quais são compostas por uma tríade que entrelaça – trajetórias pessoais,
de escolarização e de formação acadêmico-profissional –, a saber: 1) As trajetórias
pessoais; 2) As trajetórias de escolarização e 3) As trajetórias de formação
acadêmico-profissional. As práticas formativas experienciadas são empreendidas nos
componentes curriculares Prática de Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado I,
II, III e IV, tendo como dispositivos formativos o memorial, o diário de formação e o
portfólio, cujas narrativas contemplam as histórias de vida e as memórias dos
percursos formativos do/no cotidiano escolar e das aprendizagens na universidade. As
narrativas (auto)biográficas são construídas a partir de três dimensões e doze eixos
temáticos, a saber: 1. Traduzindo-me em palavras: histórias de uma vida; 2. Minha
infância e a entrada na escola; 3. Memórias escolares – Ensino Fundamental I; 4.
Memórias escolares – Ensino Fundamental II; 5. Memórias Escolares – As vivências
no Ensino Médio; 6. Memórias Escolares – Aprendizagens geográficas na Educação
Básica; 7. Memórias Escolares – Aprendizagens cartográficas; 8. Memórias Escolares
– Assim fui avaliado(a); 9. A escolha da profissão docente e do curso de Geografia;
10. Tornando-me professor(a) – As aprendizagens na UNEB; 11. Tornando-me
professor(a) – Os estágios e a aprendizagem da/na e sobre a docência no Ensino
Fundamental; 12. Tornando-me professor(a) – Os estágios e a aprendizagem da/na e
sobre a docência no Ensino Médio. Este projeto de investigação-formação está
27
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Docência (PIBID), no contexto do subprojeto Formação Docente e
Geografia Escolar: das práticas e saberes espaciais à construção do
conhecimento geográfico (BATISTA; OLIVEIRA; PORTUGAL,
2013)28, cujas ações foram desenvolvidas no período de 2014-2018.
Trata-se de um recorte da pesquisa Narrativas de professores de
Geografia em formação: histórias de vida, trajetórias de escolarização
e memórias de escola (PORTUGAL, 2016), a qual está ancorada na
abordagem qualitativa e nos referenciais teórico-metodológicos da
(auto) biografia, cujo objeto versa sobre as histórias de vida, as
trajetórias de escolarização, as memórias da escola e as itinerâncias
formativo-acadêmicas de professores de Geografia em formação
inicial. Ademais, esta investigação é um desdobramento das ações do
Projeto Traduzindo-me: narrar histórias, geografar trajetórias – uma
proposta de investigação-formação em Geografia (PORTUGAL,
2006), cuja questão e norteadora é: “Quais experiências e saberes são
construídos a partir da evocação de memórias e histórias de vida e
trajetórias de escolarização no processo de construção identitária
docente do professor de Geografia do Sertão do Sisal em formação
inicial?”
Os objetivos são: 1. Conhecer, através das escritas narrativas, as
histórias de vida e as itinerâncias de escolarização de professores de
Geografia em formação, no Território de Identidade do Sisal, no
semiárido baiano, buscando compreender como estão se constituindo
professores; 2. Compartilhar memórias, histórias, experiências de vida
e formação; 3. Identificar nas narrativas no diário de formação e
vinculado ao Grupo de Pesquisa GEO (BIO) GRAFAR – Geografia, diversas
linguagens e narrativas de professores.
28
O referido subprojeto foi estruturado a partir do planejamento de oito ações, a saber:
a) parceria Universidade-Escola Básica; b) Mapeamento da realidade escolar; c)
Espaços de diálogos e práticas; d) Planejamento do trabalho pedagógico; e) Tateio
experimental; f) Atelier geográfico temático; g) Pibid itinerante e h) Atividades de
campo as quais foram desenvolvidas em 6 escolas, sendo 3 rurais e 3 urbanas de
Ensino Fundamental e Médio, de 3 municípios do Território do Sisal: Conceição do
Coité, Serrinha e Teofilândia e envolveu 57 bolsistas, subdivididos em 3 grupos, a
saber: 45 bolsistas de Iniciação à Docência (ID), 9 bolsistas de supervisão e 3 bolsistas
responsáveis pela coordenação de área.
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portfólio reflexivo, as situações experienciadas nos percursos
formativos nos estágios curriculares desenvolvidos nas escolas de
Educação Básica no Território de Identidade do Sisal; 4. Apreender, a
partir das narrativas, os modos como os professores de Geografia em
formação inicial lidam com as situações de sala de aula, no exercício da
docência, nos Estágios Curriculares Supervisionados; 5. Desenvolver a
prática da pesquisa (auto)biográfica no contexto da formação de
professores atrelada à concepção de estágio enquanto práxis
pedagógica, espaço de pesquisa e a pesquisa no estágio; e 6. Evidenciar
as potencialidades formativas das escritas de si, através dos memoriais,
diários e portfólios, como dispositivos de investigação-formação.
As narrativas construídas no âmbito do Traduzindo-me
entrecruzam histórias de vida, memórias dos tempos de escola e suas
trajetórias, bem como narrativas de formação acadêmica que evocam
memórias, concepções e apreensões do sujeito, as experiências do
vivido, o modo como a identidade docente foi sendo construída no devir
do processo formativo, além de evidenciar as formas singulares de
narrar práticas socioculturais e processos históricos a partir de distintas
realidades (PORTUGAL, 2006).
Neste ínterim, o objetivo deste trabalho é analisar as narrativas
autobiográficas escritas no âmbito da graduação e das vivências no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
ressignificando-as mediante as vivências e experiências construídas no
devir do processo pessoal e formativo, visto que “[...] narrar é enunciar
uma experiência particular refletiva sobre a qual construímos um
sentido e damos um significado” (SOUZA, 2007, p. 66) a nossa história,
as relações estabelecidas, aos acontecimentos e as memórias evocadas.
“LER” A PRÓPRIA HISTÓRIA: RESSIGNIFICANDO AS
EXPERIÊNCIAS ATRAVÉS DAS NARRATIVAS
As abordagens (auto)biográficas surgem como caminho
metodológico, mediante uma insatisfação da produção científica nas
ciências sociais, fazendo emergir a história de vida do sujeito em suas
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particularidades e singularidades (GOMES, 2018), revelando a
importância de um olhar atento para as memórias, trajetórias, percursos
e aprendizagens construídas.
As narrativas permitem compreender como o sujeito se constitui
a partir de uma pluralidade de experiências. Afinal “[...] Compreender
como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as
pluralidades que atravessam a vida”, pois embora as pessoas tenham
vivenciado as mesmas situações, elas não as experienciam do mesmo
modo, uma vez que “[...] Cada história de vida, cada percurso, cada
processo de formação é único” (MOITA, 2007, p. 144) e subjetivo.
É importante também destacar que ao narrarmos uma história
evidenciamos em cada palavra as condições sócio-históricas do tempo
narrado, as relações estabelecidas no espaço e as compreensões deste
entrecruzamento na vida daquele que biografa suas memórias
(DELORY-MOMBERGER, 2008).
Mediante esta abordagem, apropriamo-nos do termo
experiência, cuja etimologia associada ao latim significa prova, ensaio,
tentativa e, refere-se, também à capacidade de analisar os
acontecimentos (PASSEGGI, 2011). Por experiência compreendemos
que é tudo aquilo que nos atravessa, deixa marcas, é a relação que
podemos estabelecer entre o vivenciado e o significado que
estabelecemos; portanto, o ato de narrar e (re)interpretar as vivências
constitui um campo fértil de análise das histórias de vida, dos sujeitos
que as narram, de suas singularidades, subjetividades e pluralidades,
fomentando uma nova concepção formativa (LARROSA, 2002;
PASSEGI, 2011; PORTUGAL; TORRES, 2019).
Portanto, “[...] a experiência, em nosso entendimento, constituise nessa relação entre o que nos acontece e a significação que
atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz mediante o ato de dizer, de
narrar, (re)interpretar” (PASSEGGI, 2011, p. 149). A concepção
defendida pela autora e com a qual corroboramos ratifica o quanto as
histórias de vida e a construção de narrativas integram um espaço de
práticas formativas que permitem ao sujeito olhar para si. As
experiências evocadas, ao contrário do que se imagina, não se
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constituem em um processo individual, mas plural, por perpassar outras
histórias de vida, por serem atravessadas pelos contextos sóciopolíticos (PORTUGAL; TORRES, 2019).
Ao evocar aquilo que lhe é subjetivo, o sujeito é impelido
durante sua narrativa a analisar as representações que os fatos e
acontecimentos possuem em sua história, como estes demarcaram e
influenciam na construção de sua identidade, o modo como as situações
experienciadas interferiram nas escolhas e nos processos de
aprendizagem que foram construídos; sem que tais contextos estejam
desconexos de uma relação espaço-temporal (SOUZA, 2011b).
Esta auto interpretação se constitui no próprio ato de narrar, pois
“[...] ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e
representações que são estabelecidas à experiência.” (SOUZA, 2011a,
p. 170). É um processo descritivo de permitir que as memórias, por
vezes, camufladas pelas razões do tempo, sejam evocadas e, a partir
delas sejam construídas outras experiências para estes acontecimentos,
ressignificando-os.
Ressignificar as experiências também pressupõe a necessidade
de refazer os caminhos percorridos, analisar as aprendizagens ou a
ausência delas e, sobretudo, reiterar que as dimensões pessoal e
profissional não são partes desconexas, mas sim, que elas constituem as
histórias, memórias e o tornar-se/ser professor(a) nos caminhos da
formação.
Diante de tais considerações, a professora Manuela Evangelista
descreve os sentimentos grafados na escrita da primeira narrativa,
conforme o excerto a seguir:
Quando iniciei a escrita da primeira autobiografia, sempre me
questionava: O que escrever? O que contar e o que posso contar da
minha vida para a professora? Diante de tantas dúvidas, tive um
bloqueio enorme para desenvolver o enredo da narrativa, apesar
de já ter o hábito de escrever sobre a minha vida, sempre narrei
fatos isolados, tendo sido esta a experiência inicial de pensar sobre
a minha trajetória, meus estudos, minhas aprendizagens e talvez
por isso, a escrita autobiográfica foi sucinta e sem muita
informação (Manuela Evangelista – Memorial, 2014).
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A primeira narrativa autobiográfica foi desenvolvida de modo
superficial, por considerar que os percursos de sua história não eram
relevantes para o conhecimento acadêmico-científico, mas
implicitamente estava à dificuldade de se desvelar atrelada ao medo da
repressão, do olhar de quem julga ou até mesmo do enfrentamento de
preconceito.
Em outro fragmento evoca as memórias da aprendizagem da
leitura com sua mãe, dona Maria da Gloria (in memorian), sua primeira
professora, docente de uma pequena escola rural no interior da Bahia,
cuja relação de afetividade lhe permitiu construir as primeiras
percepções e compreensões sobre o valor social da educação e as
imagens inicias da profissão docente, da condição de ser professora.
Minha mãe, minha primeira professora [...] Foi com ela que
aprendi a ler as primeiras linhas de uma história de dois amigos
que corriam amedrontados de um urso [...]. (Manuela Evangelista
– Memorial 2014).

A memória evocada sobre as primeiras experiências com a
leitura retrata o modo como aprendeu a ler e revela como este
acontecimento foi marcante na vida da professora, pela relação
estabelecida com a mãe, pela aprendizagem construída de forma
afetiva, em um espaço que lhe inspirava segurança e instigava no
desenvolvimento de suas potencialidades.
A escolha pela docência tem íntima correlação com as
experiências de afetividade e subjetividade construídas no ambiente da
sala de aula e das vivências em casa com a mãe; todavia, esta dimensão
somente foi evidenciada nas escritas narrativas e, configura-se como
elemento fundante no/do processo de ressignificação destas
experiências no âmbito da formação no curso de Licenciatura em
Geografia. Além da primordial influência de dona Maria da Gloria,
Manuela Evangelista ressalta as vivências da infância e destaca a
brincadeira de escola com uma turma falsa de alunos, na qual lecionava
os mais diversos conteúdos curriculares e ensaiava as primeiras lições
do ser professora, como narra no excerto abaixo:
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Ainda na infância eu brincava de ser professora, tinha minha turma
fictícia de alunos, de tanto escrever na porta do quarto da minha
mãe com giz, ela resolveu comprar um pequeno quadro negro para
mim [...]. O desejo de fazer Geografia surgiu com a facilidade de
compreender os assuntos, mas, principalmente, com a imensa
vontade de ensinar o conhecimento geográfico de uma forma
diferente” (Manuela Evangelista - Memorial 2014).

Os dissabores de ser filha da professora também aparecem nos
escritos autobiográficos, em forma de preconceitos vividos:
Por ser filha de professora, sofri muito preconceito durante o
Fundamental I. Isto porque uns diziam que eu era aprovada todos
os anos letivos, sem sequer fazer recuperação por ser protegida da
minha mãe; outros alegavam que eu tinha acesso às provas e aos
gabaritos antes delas serem aplicadas na sala. Isso me frustrava de
uma tamanha forma que eu fui me fechando e criando uma
armadura à minha volta. Era como se algumas pessoas se
aproximassem de mim apenas por interesse, como copiar as
atividades concluídas, inserir o nome nos trabalhos sem ter feito
quaisquer contribuições (Manuela Evangelista – Memorial 2014).

Esta memória de infância muito presente incutiu no seu
subconsciente a concepção de incapacidade intelectual/cognitiva, a qual
se perpetuou nos seus percursos de escolarização e se tornou presença
marcante no início da graduação; sobretudo, devido as mudanças na
didática dos professores, as dificuldades com leitura e compreensão dos
textos nos componentes curriculares, os novos ambientes, as novas
demandas.
Além do mais, infere Passeggi (2011, p. 149),
Os (pre)conceitos que guiam nossa ação no mundo e que foram
construídos na interação com tradições herdadas e reconstituídas
povoam nossa existência de dilemas, de sentimentos de inadequação
e/ou de adequação aos ambientes sociais e criam zonas de conforto
e/ou de desconforto. Se somos filhos de nosso tempo, mais do que
filhos de nossos pais, a ressignificação da experiência vivida,
durante a formação, implicaria encontrar na reflexão biográfica
marcas da historicidade do eu para ir além da imediatez do nosso
tempo e compreender o mundo, ao nos comprender.
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Portanto, as implicações do sentir-se deslocada em espaços de
saber mediante os preconceitos vividos, fizeram com que a professora
Manuela Evangelista construísse tais sentimentos de inadequação, em
um período que atitudes como àquelas narradas no excerto anterior
eram tidas como brincadeiras entre colegas, sem sequer tecer um teor
analítico, crítico sobre os fatos e as reverberações desse processo nas
histórias e memórias dos sujeitos.
Por coadunarmos com a compreensão que nos permite analisar
as narrativas mediante as experiências, apropriamo-nos do conceito de
geo (BIO)grafias (PORTUGAL 2013), por compreendermos que ele
nos auxilia a pensar as histórias narradas em diversos espaços, ao
apresentar os lugares do vivido e o modo como a dimensão pessoal é
construída e influencia a dimensão do ser-saber-fazer docente. Em
outras palavras “[...] as geo (BIO)grafias são construções biográficas
que desvelam histórias de um tempo passado numa dimensão espaçotemporal do presente (PORTUGAL, 2013, p. 35), a fim de ressignificar
as experiências e construir outras histórias.
SOBRE AS HISTÓRIAS NARRADAS: CONSIDERAÇÕES
FINAIS
As histórias narradas pela professora Manuela Evangelista no
âmbito da formação inicial, seja na graduação ou no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência reiteram o potencial do
uso de narrativas autobiográficas como fonte de investigação, método
de pesquisa e estratégia de formação que possibilita ao sujeito não
somente narrar o vivido, mas analisar as memórias evocadas,
ressignificar as experiências e traçar outros caminhos.
Assim, “[...] as narrações de nós mesmos nos ajudam a construir
nosso significado, tanto para cada um, quanto para os outros na
sociedade” (RABELO, 2011, p. 177). Tais narrativas possibilitaram a
reflexão da professora (narradora das histórias que compõem esta
escrita) sobre suas aprendizagens docentes no campo da didática da
Geografia, as quais são concebidas como um processo de ação- 334 -

reflexão-ação, além de permitir uma autoavaliação da prática docente
(PORTUGAL, 2015), buscando ressignificar os caminhos e percursos
formativos através de um olhar atento e gentil para si e para a própria
história.
Ademais,
[...] os saberes biográficos dos fazeres discente e docente,
articulados com as experiências do presente e as possibilidades do
pensar sobre si, fazem com que o sujeito mostre-se como figura
pública de si e, ao escrever sobre si, evocando memórias de
trajetórias de vida-formação coloca em evidência, acontecimentos
nos contextos da família, da escola, da formação e da profissão,
tornando-se autor, ator, protagonista e narrador das suas histórias
(PORTUGAL, 2015, p. 65-66).

Ser protagonista da própria história-formação ao escrever sobre
si é o ato de desvelar-se para si e para o outro, de reconhecer as
possibilidades, fragilidades e aprendizagens no próprio itinerário de
formação. É ser, saber e experienciar os saberes construídos, dando a
eles significado ao analisá-los como parte de um processo que
contempla outros sujeitos, outras histórias, diversos espaços e tempos.
Rememorar as vivências construídas no devir do processo
formativo, tanto na Educação Básica, sempre em escolas rurais, quanto
no Ensino Superior possibilitaram um olhar diferenciado para as marcas
simbólicas impressas por tais acontecimentos, narrados ou não, mas que
de algum modo permitiram refletir sobre a formação da identidade
docente e o ser professora de Geografia em escolas rurais (OLIVEIRA,
2015).
Por fim, retomando a canção Caminhos do Coração, inspiração
na elaboração do título desta narrativa, escrita e interpretada por
Gonzaguinha, reiteramos que sempre somos marcados pelas vivências
e experiências com outros sujeitos, em diferentes tempos e espaços, que
influenciam no nosso ser e existir no mundo, que constituem nossa
identidade e nos faz ser únicos por nossas histórias, pelas vivências,
pelas aprendizagens no curso da vida, marcas singulares de narrativas
plurais.
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A escola cumpre atualmente diversas funções, dentre essas,
possui relevância neste escrito, a função de desenvolver nos estudantes
o senso de cidadania necessário para se tornarem agentes modificadores
de sua realidade. A geografia – ciência que estuda o espaço geográfico
– possui nesse cenário um importante papel.
No contexto educacional em que o Brasil está inserido,
observamos novos horizontes que visam o desenvolvimento
educacional voltado para a formação cidadã. Com a aprovação e
implementação da Base Nacional Comum Curricular, o componente de
geografia presente nesse documento assume novas territorialidades
capazes de cumprir tal função.
Sendo assim, o presente artigo surge do seguinte
questionamento: como a Geografia presente na Base Nacional Comum
Curricular pode contribuir para uma formação cidadã? Na perspectiva
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de enriquecer os debates que cercam esse documento, buscamos
observar quais bases conceituais de cidadania podem ser verificadas em
seu texto.
Assim, para este artigo, objetivamos identificar nas Unidades
Temáticas do componente curricular de Geografia da Base Nacional
Comum Curricular as contribuições voltadas para uma formação
cidadã, buscando relações com os avanços da educação geográfica
contemporânea. Tendo em vista o caráter documental desta
investigação e o fato da coleta de dados materializar-se na análise da
BNCC, elegemos a Análise de Conteúdo de Bardin (1977) como técnica
para responder a problemática que originou este artigo.
O presente artigo está dividido da seguinte forma: inicialmente,
sustentamos a formação cidadã dentro das concepções trabalhadas na
Educação Geográfica contemporânea. No segundo momento,
convidamos o leitor a refletir sobre alguns pontos referentes à como o
componente curricular de Geografia está organizado na BNCC. O
terceiro momento apresenta a interpretação e análise das categorias
eleitas e sua relação com a formação cidadã. As análises apresentam-se
organizados em quadros, onde podemos observar a descrição da
categoria, o recorte do documento e o metatexto.
Formação Cidadã e Educação Geográfica
No calor da elaboração da atual constituição brasileira o
geógrafo Milton Santos escreveu o livro O Espaço Cidadão, em 1987.
A partir daí cresce e entrelaça-se as produções e entendimentos que
fortalecem as relações entre cidadania e geografia. Nessa obra, Santos
(1987, p. 18) mostra que os avanços do capital modificam o que se
entende por cidadania, entretanto, não a condiciona, pois, “a plena
realização do homem, material e imaterial, não depende da economia
[...] ela deve resultar de um quadro material e não material que inclua
economia e cultura”. O autor relaciona o território como vetor de
institucionalização da cidadania, pois o território,
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[...] não tem apenas um papel passivo, mas constitui um dado ativo,
devendo ser considerado como um fator, e não exclusivamente
como um reflexo da sociedade. É no território, tal como ele
atualmente é, que a cidadania se da tal como ela é hoje, isto é,
incompleta.

Ainda segundo o autor, o espaço geográfico concebido na
atualidade não transcende o social, pois é fruto do trabalho humano,
sendo assim, a concepção holística de cidadania, entendida
coletivamente e individualmente, torna-se matriz do processo de
construção do espaço. Daí podemos entender que a formação cidadã,
dentro da perspectiva geográfica, torna-se um ponto enriquecedor para
formar estudantes críticos com potencial para transformar a sociedade.
Freire (2005, p. 33) destaca a relevância de um projeto educacional
dessa natureza:
O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao
homem transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na
medida em que os homens, dentro de sua sociedade, vão
respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando os espaços
geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade
criadora.

No contexto de escola almejada, Castellar (2010) mostra que a
educação geográfica fornecerá aos estudantes um caminho para
formarem uma consciência da espacialidade, um pensamento espacial,
dos fenômenos vividos como parte da sua história: consciência da
possibilidade de operação no mundo, da promoção da condição de
sujeitos nesse mundo. Sendo assim, os atos de interpretar o mundo,
questionar-se sobre ele, explicá-lo, implicam, ao professor, entender a
educação geográfica como processo que entende o sujeito-aluno
enquanto agenciador, alguém que, ao ler o mundo, projeta um mundo;
e a Geografia escolar assume capital relevância na formação da
consciência espacial-cidadã.
O exercício da cidadania, não está garantido formalmente, ao
contrário, implica movimentos sociais cotidianos que possam ser
capazes de promover a discussão e a definição de pautas específicas em
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cada contexto, para o que contribui a formação básica dos grupos
sociais. Nesse sentido, a escola e as disciplinas escolares se articulam
historicamente ao projeto de formação da cidadania (CAVALCANTI e
SOUZA, 2014).
O comprometimento de saber pensar o espaço, numa
perspectiva critico-cidadã, aparece no pensamento de Paulo Freire,
quando versa sobre a problematização do mundo, da realidade em
perspectiva de ação-reflexão-ação. Desse modo, o processo de
conscientização do mundo, é intencional, é projeto de mundo
conscientemente tracejado e atitudinalmente praticado.
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa
compreensão dos homens como seres vazios a que o mundo “encha”
de conteúdos; não pode basear-se numa consciência espacializada,
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos
conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao
mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da
problematização dos homens em suas relações com o mundo.
(FREIRE, 2005, p. 77).

A geografia em sala de aula, possui lugar privilegiado nesse
cenário, segundo Straforini (2018) os alunos, adquirem conhecimento
novo e de forma constante sobre mundo. Estes conhecimentos não
respeitam uma linearidade escalar, mas caracterizam-se por uma
abordagem escalar complexa e multidimensional. Assim, uma
formação geográfica que responda a esses novos desafios para educação
básica possibilitará uma formação crítica e cidadã que possa decodificar
as diversas ideologias, muitas vezes contraditórias e errôneas, que se
encontram ocultas nas informações, de modo proposital, ou muitas
vezes pelo erro do senso comum.
Assim, o docente necessita “enxergar”, de fato, o estudante, para
que a Geografia, como disciplina, tenha algum sentido no seu cotidiano
vivido. Cotidiano que, por sinal, já é geográfico. Precisamos obter,
sobretudo, o interesse do estudante, proporcionando-lhe não meramente
um desenvolvimento mnemônico, mas, também, um desenvolvimento
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nos campos da ética, da consciência e da cidadania (CAVALCANTI,
2006).
As influências que os estudantes recebem não ocorrem mais no
nível primário, do lugar de origem, ou da cidade, e sim, devido ao
avançado estágio de globalização, em um castelo de discursos e
intenções (primordialmente no discurso ideológico). É nesse especifico
momento em que vivemos que essas influencias se confrontam, com as
representações dos jovens na educação básica
Dessa forma, a ciência geográfica é disciplina fundamental para
as práticas do cotidiano em sociedade, no que pertence às relações de
cidadania. O momento de mudanças normativas da educação no Brasil,
torna-se, o momento que em que podemos objetivar a serventia da
geografia escolar, bem como um novo panorama de territorialização
curricular.
O componente curricular de Geografia presente na Base
Nacional Comum Curricular
Para compreender a Geografia presente na BNCC é preciso, de
início, entender que as unidades temáticas, os objetos de conhecimento,
bem como as habilidades da Geografia, objetivam atender as sete
competências específicas do componente curricular que estão
vinculados às sete competências específicas da área de Ciências
Humanas para o Ensino Fundamental. Essas sete competências, estão,
por sua vez, vinculadas as dez competências gerais de todas as áreas do
conhecimento presentes no documento, totalizando dez competências.
De acordo com o documento,
A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos
desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da
contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço,
conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim,
categorias elaboradas conjuntamente, em meio a circunstâncias
históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar
especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O
raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano
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produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada
circunstância histórica (BRASIL, 2018, p. 353).

Ainda referente a como o documento trata a área de Ciências
Humanas, há a colocação de que está área deve “propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética,
responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais”
(BRASIL, 2018, p. 356). Nesse contexto, Mustafé (2019), em sua
análise sobre a BNCC, alerta que ao comparar as competências das
Ciências Humanas com as da Geografia, perceberemos semelhanças,
mas não há caminhos de como desenvolver tais competências
consonantemente e metodologicamente entre as duas ciências.
Os conceitos de base da ciência geográfica são tratados apenas
no sentido de organização dos temas, objetos de conhecimento e
habilidades do documento, enquanto os princípios do raciocínio
geográficos guardam mais relações com a formação do pensamento
espacial (MUSTAFÉ, 2019). Porém, segundo o próprio documento, o
raciocínio geográfico é um modo de exercitar o pensamento espacial,
Aplica determinados princípios para compreender aspectos
fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e
fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as
conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações
antrópicas (BRASIL, 2018, p. 359).

Esses princípios perpassam as habilidades especificas da
Geografia, objetivando desenvolver suas competências, entretendo,
devido o caráter interdisciplinar proposto no documento, os princípios
do pensamento geográfico devem articular-se com as habilidades
especificas do componente de História. Na mesma linha de pensamento,
Mustafé (2019, p. 30) em seu estudo, aponta que,
É interessante observar que os princípios do raciocínio geográfico,
apresentados no documento, bem como sua perspectiva sobre o
pensamento espacial, não estão fundamentados em uma abordagem
teórica-metodológica que possa ser chamada especificamente de
geográfica. Como observa-se, estes princípios não são assuntos
somente da ciência geográfica, propriamente dita, mas transcendem
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o campo teórico da Geografia, exigindo uma interdisciplinaridade
mais substancial com outras áreas do conhecimento. Os mesmos
princípios utilizados para o desenvolvimento do raciocínio
geográfico e, consequentemente, do pensamento espacial, na
Geografia da Base, poderiam ser abordados em outras áreas,
tranquilamente.

Um outro ponto que necessita ser destacado refere-se aos
conceitos da ciência geográfica. No componente curricular de geografia
os conceitos clássicos da ciência não possuem centralidade, em
dissonância com o que os PCN’s traziam. Em um breve parágrafo, o
documento explicita que os conceitos estão enraizados em todo o
componente de Geografia. Entretanto, há um enfoque no conceito de
espaço, mas esse enfoque está centralizado em relaciona-lo de maneira
interdisciplinar, “o conceito de espaço é inseparável do conceito de
tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como um
processo. Assim como para a História, o tempo é para a Geografia uma
construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos” (BRASIL, 2018, p. 361).
Ao apresentar os pontos acima citados, o documento entra nas
unidades temáticas, que será objeto de análise deste artigo no próximo
item. Entretanto, devamos ressaltar que os debates que cercam o modo
como o componente curricular de geografia está elencado na BNCC
devem ser cada vez mais fomentados, pois há inúmeros pontos e
convites para reflexão, os itens destacados neste tópico sustentam base
para a análise das unidades temáticas da BNCC. Segundo o documento,
para dar conta de toda a dimensão do ensino de geografia, foram
organizadas cinco unidades temáticas, essas, comuns ao longo de todo
o ensino fundamental.
Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da
Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais
como: estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade;
discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletividade
e do bem comum (BRASIL, 2018, p. 363, Grifo Nosso).
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Formação Cidadã e BNCC: análise e interpretação
Conforme dito anteriormente, optamos pela análise de conteúdo
de Bardin (1977) para responder o questionamento: como a Geografia
presente na Base Nacional Comum Curricular pode contribuir para
uma formação cidadã? Essa técnica de análise é formada por três fases,
a pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados.
Na pré-analise foi organizado o esquema do trabalho a ser
seguido e a escolha do material, que neste caso específico, materializase na apresentação das cinco unidades temáticas do componente
curricular de Geografia da BNCC, posteriormente, foram formulados
objetivos relacionados ao questionamento inicial, visando a
contribuição da formação cidadã na referida parte do documento. Desse
modo, o material pesquisado foi examinado com base em uma leitura
“fluente”.
A segunda fase, trata-se da sistematização das decisões tomadas.
Esta fase, “consiste essencialmente de operações de codificação,
desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”
(BARDIN, 1977, p. 201). Assim, adotando-se os seguintes
procedimentos: o de codificação, classificação ou categorização. Esse
último, elencando para ser utilizado nesta pesquisa. A definição pode
obedecer ao conceito estabelecido no campo teórico ou ser
fundamentada nas verbalizações relativas aos temas, ou seja, as
categorias podem ser criadas a priori ou posteriori, isto é, a partir
apenas da teoria ou após a coleta de dados.
Dito isso, optamos pela categorização a priori¸ pois conforme
explicitado anteriormente, o documento aqui estudado esclarece que
todo a dimensão de cidadania do componente de Geografia perpassa as
cinco Unidade Temáticas, então, dentro das unidades temáticas
elegemos três categorias, são elas: o sujeito e seu lugar no mundo;
mundo do trabalho e natureza, ambiente e qualidade de vida.
Destacamos ainda, que as três categorias selecionadas são Unidades
Temáticas do corpo do documento, sua seleção a priori fundamenta-se
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no fato de possuírem objetos do conhecimento e habilidades pertinentes
para o presente estudo.
Na terceira fase, realizou-se o tratamento dos dados. Para tanto,
elaborou-se quadros-sínteses para cada categoria, ou seja, em cada
Unidade Temática selecionadas como categoria, apresentamos as
possíveis contribuições para a formação cidadã. Em seguida, apresentase o metatexto, sob o ponto de vista dos recortes textuais/unidades de
registros retirados da BNCC.
Quadro 1
Sujeito e seu lugar no mundo
Categoria 1 – Sujeito e seu lugar no mundo
Recortes
textuais do
documento/
Unidade de
registro

[...] focalizam-se as noções de pertencimento e
identidade [...], busca-se ampliar as experiências com o
espaço e o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e
brincadeiras na Educação Infantil, por meio do
aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e
de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais
próximos da vida cotidiana. Espera-se que as crianças
percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais e étnico-raciais, identificando-se com a sua
comunidade e respeitando os diferentes contextos
socioculturais. Ao tratar do conceito de espaço,
estimula-se o desenvolvimento das relações espaciais
topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio
geográfico, importantes para o processo de alfabetização
cartográfica e a aprendizagem com as várias linguagens
(formas de representação e pensamento espacial). [...]
cidadãos produtos de sociedades localizadas em
determinado tempo e espaço (BRASIL, 2018, p 362).
Metatexto

Nesta categoria, podemos identificar a intenção de construção de identidade
a partir da noção de alteridade. Focaliza-se em ampliar os sentidos para a
inclusão do sujeito em diferentes situações, considerando temas políticos,
econômicos e culturais. Assim, a geografia na educação básica, no caso, no
ensino fundamental, nesta categoria, fundamenta-se em uma investigação
do lugar de cada aluno no mundo, valorizando sua individualidade em
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consonância com escalas mais amplas, no sentido de democracia e
cidadania ativa/coletiva.
A presente categoria busca inserir os estudantes em questões que dizem
respeito ao espaço geográfico, pois considera os estudantes agentes ativos,
no mesmo sentido, considera a ciência geográfica apta a subsidiar esse
papal de construção da realidade vivida dos estudantes. A desafiadora tarefa
de pensar o espaço, vivencia-lo, compreender o lugar enquanto cidadão,
apresenta-se ao logo de toda a unidade temática, “selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade,
elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras
regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas [...]” (BRASIL,
2018, p. 377).
Logo, podemos destacar que na unidade temática preocupa-se com o
desenvolvimento do sentido de cidadania, relacionando-o com os
sentimentos de pertencimento, valorizando “memórias e marcas do passado
vivenciadas em diferentes lugares” (BRASIL, 2018, p. 362).
Esta unidade temática, estruturada aqui como categoria, possibilita aos
estudantes pesquisarem os diferentes modos de vida, culturas presentes em
sua realidade imediata. Proporciona a leitura do espaço que vai além de sua
aparência levando o estudante a refletir criticamente a respeito da
organização do espaço vivido, proporcionando o entendimento das decisões
que orientam o rumo em a cidade se desenvolve.
Destacamos ainda que a não diferenciação da totalidade do texto e das
unidades temática da geografia se explica na finalidade do ensino de
Geografia no Ensino Fundamental, que repete a cidadania enquanto
atividade inseparável da vida cotidiana e do lugar, tendo como objetivo
primário as intencionalidades da “cidadania do novo tipo” no centro da
convivência e o bem comum.
Fonte: creditado ao autor.
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Quadro 2
Mundo do trabalho
Categoria 2 – Mundo do trabalho
Recortes
textuais do
documento/
Unidade de
registro

[...]os processos e as técnicas construtivas e o uso de
diferentes materiais produzidos pelas sociedades em
diversos tempos. São igualmente abordadas as
características das inúmeras atividades e suas funções
socioeconômicas nos setores da economia e os processos
produtivos agroindustriais, expressos em distintas
cadeias produtivas [...]essa unidade temática ganha
relevância: incorpora-se o processo de produção do
espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas
novas tecnologias no setor produtivo, fator
desencadeador de mudanças substanciais nas relações de
trabalho, na geração de emprego e na distribuição de
renda em diferentes escalas (BRASIL, 2018. p. 363).
Metatexto

Nesta categoria, observa-se a relação do trabalho humano a partir da
Revolução Industrial, a revolução técnico-científico-informacional e a
urbanização, identifica-se também o fato desses temas, no documento,
alertarem devem ser associados às alterações cotidianas do/no mundo do
trabalho. Sendo assim, observa-se que os estudantes poderão ter a
habilidade de entender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho
em variados tempos, escalas e processos históricos, sociais e étnico-raciais.
Destacamos, ainda, que a dimensão cidadania, nessa categoria, materializase em favor da valorização da diversidade e da qualificação social, do
mesmo modo para a apropriação dos conhecimentos da dinâmica do mundo
do trabalho. Essa categoria nos coloca sobre a óbvia conclusão: a dimensão
de cidadania reflete de maneira circular a simbiose entre a fragmentação
dos indivíduos enquanto “sujeitos”, objetivando como sua influência
mútua, palpável e restrita ao conceito de lugar, sendo a totalidade entendida
primordialmente pelo modo digital, desviando da materialidade vivida do
espaço concebido pelos educandos.
A restrição ao referido conceito, correlacionam-se com as derivações
contemporâneas de cidadania e sua possível aplicabilidade para o
“conhecimento cotidiano”, firmando os conceitos como intercessão na
escala-rotina cotidiano. É valido ainda ressaltar que entendimentos sobre o
Mundo do Trabalho aparecem em todo o corpo do documento, notadamente
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um dos temas de maior relevância. Estando presente em diversas áreas do
conhecimento, componentes curriculares e habilidades. Entretendo, na
unidade temática de geografia, possui intrínseca relação com a descrição
dos modos de produção nos diferentes espaços, sendo motriz para entender
as mudanças dos tipos de trabalho a partir do desenvolvimento tecnológico.
Fonte: creditado ao autor.

Quadro 3
Natureza, ambientes e qualidade de vida
Categoria 3 – Natureza, ambientes e qualidade de vida
Recortes
textuais do
documento/
Unidade de
registro

[...] articulando geografia física e geografia humana,
com destaque para a discussão dos processos físiconaturais do planeta Terra. [...] destacam-se as noções
relativas à percepção do meio físico natural e de seus
recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que
forma as diferentes comunidades transformam a
natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de
uso ao transformá-la em recursos quanto aos impactos
socioambientais delas provenientes. [...] (BRASIL,
2018. p. 364).
Metatexto
Identifica-se nesta categoria a constante preocupação com a degradação
ambiental, perpassando os objetos do conhecimento e habilidades. Verificase aí, consonância com a literatura contemporânea que versa sobre
educação geográfica. No cenário atual, em que a urgência ambiental se
impõe, a educação geográfica focaliza-se, em parte, na consciência
ambiental. O documento, nesse panorama, constrói os preceitos de
cidadania vinculados a educação ambiental, utilizando-se do anteriormente
referido “raciocino geográfico”
Observa-se ainda, habilidades passiveis de tal construção: ‘Identificar
órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por
buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio
ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive”
BRASIL, 2018, p. 279).
No documento, a categorização da unidade temática aponta para noções de
cidadania e meio ambiente, que ganham dimensões conceituais
hierarquizadas e complexas, objetivando levar os educandos a situar
analogias mais elaboradas, relacionando natureza, ambiente e atividades
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desenvolvidas pelo ser humano em distintas escalas e dimensões
socioeconômicas e políticas. Sendo assim, vincula-se a possibilidade dos
estudantes de compreenderem fenômenos da natureza e transformações
espaciais advindas das atividades antrópicas em diferentes contextos.
Fonte: creditado ao autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo que de modo resumido, apontamos as bases e iniciamos
uma discussão que nos últimos meses tem-se pulverizado em ambientes
acadêmicos, não objetivamos, de modo algum, encerrar o debate a certa
desta importante dimensão para o ensino de geografia presente na Base
Nacional Comum Curricular.
Sendo assim, identificamos, por meio da dimensão cidadania, os
vínculos para a formação do “estudante cidadão” através da nova fase
curricular que o Brasil vive. De fato, o documento propõe um vínculo
entre o conhecimento sistematizado da ciência geográfica e a dimensão
de cidadania, enfatizando a interdisciplinaridade. Esse cenário
configura-se repleto de objetos de debates que certamente permeiam e
permearam discussões enriquecedoras.
Dessa forma, de modo amplo, levando em consideração as três
categorias, alertamos que se torna necessário a interligação das
Unidades Temáticas com os conceitos da ciência geográfica, sem ao
mesmo tempo negligenciar tamanha dificuldade para tal tarefa.
Esclarecemos ainda, que mesmo estando presente a dimensão de
cidadania, sua instrumentalização é tarefa complexa, visto que o
documento não enfatiza percursos metodológicos para tal, tendo ainda
ciência da problemática de formação de professores no Brasil.
Nesse cenário, leva-se em conta o currículo que é praticado,
pulverizado de recontextualizações. E isso abrange momentos e práticas
complexas, que levaram a desenvolvimentos e perspectivas de
cidadanias diferenciadas. Por fim, espera-se com este escrito estimular
contribuições para o fortalecimento da consciência da importância que
a Educação Geográfica tem para a formação cidadã.
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INTRODUÇÃO
A formação docente precisa garantir ao professor êxito na sua
atuação cotidiana, necessita dar conta de prepará-lo para as diversas
situações que envolve o cotidiano escolar e o processo de ensinoaprendizagem, sendo esta uma etapa fundamental na vida dos
profissionais da educação.
Em nosso país, a formação do professor de Geografia
estabeleceu-se de forma tardia, a partir do crescimento das produções
científicas e da criação de órgãos como a Associação dos Geógrafos
Brasileiros (AGB), as primeiras faculdades de Filosofia e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, sobretudo a partir da década de
1930, conforma aborda Pontuschka et al (2007).
A formação docente, especialmente do professor de Geografia,
passou a ter mais importância como foco de discussões a partir do
surgimento desses órgãos e das discussões propostas pelos mesmos
acerca da necessidade de preparar profissionais da Geografia para as
demandas da nossa sociedade, frente às frequentes mudanças que
enfrentamos cotidianamente e que a ciência geográfica se encarrega de
entender e explicar.
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A sociedade atual está a exigir profissionais cada vez mais
dinâmicos, criativos e sintonizados com as necessidades sociais e os
avanços tecnológicos, conforme destaca Callai, (2013). Seja de qual
área for o profissional, as mudanças sociais e sobretudo do mundo do
trabalho exigem profissionais mais preparados, informados, que
possam acompanhar e processar o ritmo das informações e a rapidez
com que as coisas mudam em nossa sociedade.
O trabalho em sala de aula, do professor de Geografia, precisa
permitir ao aluno e ao próprio professor a compreensão do espaço
geográfico e sua dinâmica, conforme afirma Pontuschka et al, (2007, p.
67), “além de dominar os conteúdos, é importante que o professor
desenvolva a capacidade de utilizá-los como instrumento para
desvendar e compreender a realidade do mundo, dando sentido e
significado a aprendizagem”.
Há muito tempo o professor deixou de ser o centro do ambiente
escolar e o detentor de todas as informações e conhecimento, não
podemos ignorar a rapidez com que os alunos acessam às informações
e têm conhecimento de tudo o que acontece no mundo praticamente em
tempo real. Os alunos da atual geração já chegam a sala de aula com
uma grande carga de informações de tudo o que acontece em nossa
sociedade, informações estas que, às vezes, nem mesmo os professores
tiveram acesso, seja pelo acúmulo de responsabilidades ou pela
carência da prática da pesquisa e acompanhamento dos atuais veículos
de informação.
Diante desse contexto de mudanças no cenário social e
educacional, cabe questionar aqui: qual o papel do professor nesse
cenário educacional? Como podemos preparar profissionais para uma
sociedade tão prospectiva? Qual a importância do conhecimento
geográfico para a nossa sociedade atual? Estes questionamentos são
fundamentais para entendermos as necessidades da formação docente
frente as demandas atuais do nosso mundo globalizado.
Este artigo tem por objetivo analisar a importância da formação
docente e a influência desta na atuação do professor de Geografia no
contexto atual da educação brasileira. Tal objetivo, consequentemente,
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se desdobra em especificamente: investigar o processo de formação de
professores de Geografia em nosso país através de seu processo
histórico e a influência deste na realidade atual; compreender como as
demandas e mudanças sociais afetam a atuação do professor; analisar a
importância do professor de Geografia na formação de indivíduos
preparados para uma leitura crítica da realidade contemporânea;
pesquisar e propor caminhos e alternativas para a formação e atuação
docente na realidade da nossa sociedade.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, o caminho
metodológico escolhido foi o da pesquisa qualitativa, partindo do
levantamento bibliográfico, a fim de levantar um embasamento teórico
acerca da temática abordada. Por se tratar de uma pesquisa
bibliográfica, um ensaio teórico, este artigo contou com a discussão de
alguns conceitos fundamentais para embasar as hipóteses aqui
levantadas.
Entre as referências fundamentais para a construção deste
projeto, contou-se com o aporte teórico de Pontuschka et al (2007), que
aborda a formação docente, bem como seu processo histórico. Pires
(2012), para um melhor entendimento do processo de formação inicial
do professor de Geografia. Callai (2013), que discute sobre a formação
inicial, bem como a importância da formação continuada do
profissional de Geografia no contexto das demandas sociais.
A perspectiva dialética irá embasar esta pesquisa na tentativa de
estabelecer uma reflexão crítica sobre o objeto de estudo aqui proposto,
a formação do professor de Geografia. Acerca desse método, Lima e
Mioto (2007, p. 2) apontam que o mesmo tem a finalidade de “levar o
pesquisador a trabalhar sempre considerando a contradição e o conflito;
o ‘devir’; o movimento histórico; a totalidade e a unidade dos
contrários”.
Implica sempre em uma revisão e em uma reflexão crítica e
totalizante porque submete à análise toda interpretação pré-existente
sobre o objeto de estudo. Traz como necessidade a revisão crítica
dos conceitos já existentes a fim de que sejam incorporados ou
superados criticamente pelo pesquisador. Trata-se de chegar à
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essência das relações, dos processos e das estruturas, envolvendo na
análise também as representações ideológicas, ou teóricas
construídas sobre o objeto em questão (LIMA e MIOTO, 2007, p.
3).

Buscar-se-á aqui, a essência das hipóteses levantadas acerca da
formação de professores em nosso país, levantando conceitos e
pesquisas anteriores para a compreensão dessas questões no passado,
presente e possíveis caminhos para o futuro. Para tanto, foi necessário
a leitura de artigos e livros que tratam a temática em diversos momentos
históricos, a fim de reunir as principais discussões e problemas da
formação docente ao longo do tempo.
A formação inicial do professor de geografia no brasil
Quando falamos da formação do professor de Geografia
devemos lembrar que sua discussão e pesquisas ainda são recentes na
história do Brasil, o que revela o baixo rendimento dos profissionais e
as dificuldades que essa disciplina ainda enfrenta em sala de aula quanto
a sistematização e importância do seu saber para a sociedade.
É notório que formar professores não esteve entre as principais
prioridades do nosso país ao longo de sua história educacional, e que
esta situação só veio a ocupar as discussões como um fator fundamental
para o progresso da educação há bem pouco tempo, conforme já citado
anteriormente, isso se deve, em parte, ao fato de que nosso país
demorou muito a produzir uma proposta educacionais de nível nacional,
conforme destaca Pontuschka et al (2007).
A autora supracitada aponta que a formação de professores
ganha fôlego a partir de 1930, com a criação das primeiras Faculdades
de Filosofia, do Conselho Nacional de Geografia e da AGB. Como
consequência, professores de Geografia advindos principalmente da
França formariam os primeiros licenciados brasileiros para atuarem no
ensino secundário, havendo forte expansão da escolaridade em todos os
níveis.
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A formação de professores ganha então o perfil clássico do
“modelo 3+1”. Este é pautado na organização curricular para formação.
Divide o magistério em 3 anos de disciplinas técnico-científicas e 1 ano
de disciplina didático – (psico) pedagógicas, normalmente conhecida
como estágio supervisionado, modelo este que continua sendo adotado
por algumas universidades até hoje (ASCENÇÃO, 2017, p. 103).
Ainda neste cenário, ao completar sua formação inicial, o aluno
da licenciatura tornava-se professor de Geografia e História, fato que
veio a ser agravado com a eliminação de ambas do currículo na Lei nº
5. 692/71, através da criação dos Estudos Sociais, evidenciando assim
a pouca valorização do conhecimento geográfico no currículo e, por
consequência, a pouca valorização dos profissionais desta área.
As prioridades educacionais estiveram em segundo plano
durante muitos anos em nosso país. Nas universidades públicas, a
licenciatura e o bacharelado têm como discurso histórico a pouca
afinidade entre si. Geralmente, a primeira encontra situação de
inferioridade comparada à segunda e ainda há uma grande
desvalorização das licenciaturas quando se fala de escolha dos cursos
em universidades.
A década de 1990 traz consigo a criação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (9.394/ 96), que apontou avanços
significativos quanto a formação docente, priorizando-a em todas as
etapas da educação, o que possibilitou a criação de diversos ambientes
institucionais para esse fim, conforme destaca Pontuschka et al (2007).
Ainda nesta mesma década, são criados os Parâmetros
Curriculares Nacionais e introduzidos no ensino básico e nos cursos
superiores de graduação, surgem também as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) que apontam progressos significativos para os cursos
de graduação. Entre as medidas propostas é válido destacar a
organização curricular dos cursos e a carga horária, definindo linhas
gerais para as competências e habilidades necessárias ao profissional a
ser formado.
Estes documentos colocaram o ensino e a formação de
professores nas discussões de nível nacional, evidenciando a
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necessidade de um currículo base para todo o país e a necessidade da
constante reflexão sobre os cursos de licenciatura e as demandas
educacionais da nossa sociedade.
Para Callai (2013), há um grande distanciamento do
conhecimento produzido no ensino superior em relação ao
conhecimento produzido no ensino fundamental e médio, tanto no que
se refere à dificuldade da universidade encarar os problemas da sala de
aula, quanto a expectativa de muitos universitários com relação ao
ensino superior. Esse distanciamento compõe uma das principais
dificuldades que as licenciaturas precisam vencer para aproximar o
conhecimento que se produz nestas ao que se acessa nas escolas.
Em sua formação inicial e continuada, o profissional em Geografia
necessita conhecer a produção de conhecimentos em sua área,
conhecer e participar de práticas de pesquisa em seu campo de
conhecimento, realizar pesquisas em diferentes níveis
(CAVALCANTI, 2002, p. 115).

O professor precisa ter em mente que os avanços em sua
formação profissional e a valorização dos cursos de licenciatura
dependem, em parte, das discussões e pesquisas de hoje, para que
amanhã essa ciência continue a exercer seu papel na formação de
cidadãos críticos, para isso, o professor deve ser um constante
pesquisador, conhecer as discussões contemporâneas acerca de sua área
de estudo, bem como contribuir com os debates em sua área, mesmo
em meio as dificuldades do cotidiano escolar.
A Geografia atual e futura estão sendo escritas agora, nas
pesquisas e preocupações sobre o futuro desta disciplina nas escolas e
da própria ciência em nossa sociedade. Essas discussões poderão
contribuir para a valorização do professor de Geografia enquanto
profissional fundamental para a nossa sociedade, abolindo a ideia de
que essa disciplina tem pouca importância no campo dos saberes.
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Ensino da Geografia às demandas educacionais na atualidade
As transformações sociais, culturais e econômicas que a nossa
sociedade vem passando nas últimas décadas afetaram de forma
significativa o mundo do trabalho e as novas demandas educacionais.
Essas transformações têm levado a sociedade a repensar o papel da
escola e dos professores e a importância destes nesse novo cenário,
conforme concorda Silva (2007).
A velocidade das mudanças que ocorrem em nossa sociedade
está exigindo uma escola cada vez mais rápida, mais dinâmica, em que
o papel do aluno seja o de realmente aprender e não simplesmente
passar, Callai (2013). A formação de professores na atualidade requer,
mais do que nunca, que os saberes sejam articulados com a realidade da
sociedade contemporânea, atentando para a rapidez com que as
informações circulam e são acessadas pelos alunos em geral.
Ascenção (2017) corrobora com esta afirmação quando destaca
que os professores que têm uma boa formação cultural, que conhecem
e tem sensibilidade para entender e valorizar diferentes culturas e
expressões culturais na música, poesia, pintura, dança, e outras, sem
preconceito e estereótipos, tem mais chance de dialogar com seus
alunos e compreender as diferentes práticas cotidianas que estes estão
envolvidos e que colaboram para a construção do conhecimento e a
forma como estes enxergam a realidade.
A utilização da pesquisa nos cursos de formação docente e na
prática pedagógica pode associar à concepção de professores reflexivos
e críticos em atividades intelectuais e práticas na rotina acadêmica e
escolar. Apesar disso, essa ideia ainda se contrapõe com a realidade, na
qual normalmente, a utilização do livro didático constitui o principal
guia do ensino de Geografia, dessa forma,
As discussões atuais referentes ao ensino e à escolarização estão a
exigir de nós capacidade de entender o mundo e de sermos criativos
para poder pensar e ser capaz de operacionalizar formas mais
adequadas de realizar a aprendizagem (CALLAI, 2013, p. 77).
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O professor e a escola não podem mais ter o livro didático como
única fonte de informação, é fundamental considerarmos que os alunos
de hoje possuem mais acesso a informações que os próprios professores
tiveram ao longo de sua formação e que essas informações precisam ser
articuladas de forma que se tornem conhecimento para estes discentes.
No entanto, isso só é possível por meio da pesquisa, da criatividade, da
busca por atualização, elementos que são fundamentais na formação e
vida docente, neste sentido,
A dimensão da pesquisa é identificada por alguns autores como algo
que aperfeiçoa a formação do professor, pois pesquisar é investigar,
buscar respostas, e no caso dos professores, a pesquisa é colocada
como essencial para educação destes próprios, principalmente num
sistema de ensino que não privilegia a pesquisa na esfera acadêmica,
e ainda menos no ensino médio e fundamental (LOPES JUNIOR,
2010, p. 178).

Neste contexto, é desmistificada a ideia da prática pedagógica
como mera transmissão do conhecimento pronto e acabado, na qual o
professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Pois,
conforme concorda Selbach (2010, p. 67), “Em um bom ensino de
Geografia é essencial que o aluno possa transformar as informações que
ouve em conhecimento”.
O principal foco da Geografia nas escolas é levar o aluno ao
raciocínio espacial, Cavalcanti (2002), instrumentalizando o aluno para
a leitura do espaço geográfico e sua dinâmica. Desta forma, a Geografia
escolar deve dar conta de pensar seu papel na sociedade em constantes
mudanças e indicar novos conteúdos, reafirmar outros, questionar
metodologias e apontar novas formas de produzir conhecimentos.
Corroborando com essa ideia, Ascenção (2017, p. 97) destaca
que “ensinar a ler em Geografia significa criar condições para que a
criança leia o espaço vivido”, e a partir dessa leitura, o próprio aluno
possa construir seus conceitos e conhecimentos acerca de sua realidade.
O papel do professor é articular os conhecimentos prévios, somando-os
aos saberes e conceitos geográficos, de forma que tais informações
possam fazer sentido na vida e realidade do aluno.
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Ensinar Geografia é formar cidadãos críticos, promover a
capacidade de leitura espacial no aluno, levá-lo à concepção de seu
papel enquanto cidadão e seu papel na produção e reprodução do
espaço. Para tanto, é necessário destacar que o professor com uma
formação sólida terá mais segurança e convicção para exercer seu papel
de forma consciente, refletindo na própria prática pedagógica e
reinventando-a constantemente.
A formação do professor de Geografia e os saberes necessários
à docência
Vivemos em um contexto da nossa sociedade em que a escola é
cada vez mais desvalorizada. Nunca se teve tanto acesso à informação
e tanta dificuldade em se produzir conhecimento de verdade. Seria este
momento mais uma crise na educação brasileira? Qual o papel da escola
e do professor nessa crise? Essas são perguntas que fazemos
cotidianamente enquanto docentes, sobretudo de Geografia, disciplina
cada vez mais desvalorizada nas escolas e no currículo.
Assim como a função da escola, o papel da disciplina geográfica
e seus conhecimentos é constantemente questionado em nossa
sociedade. Os conhecimentos geográficos podem não ser valorizados
enquanto conhecimento científico na formação cidadã. Isso está muito
ligado ao currículo, mas também a prática docente e a valorização dos
conceitos não como fundamentais ao conjunto dos saberes e a formação
do indivíduo.
Desta forma, o professor de Geografia precisa, desde a
graduação, compreender a importância dos conceitos geográficos para
a nossa sociedade e para os indivíduos que serão por ele formados. Esse
conhecimento pode ser compreendido como um saber necessário para
a vida, para o exercício da cidadania e para a compreensão de mundo
que nossos alunos precisarão. Sobre esse pensamento concorda Callai
ao afirmar que:
O próprio curso de graduação deve permitir aos licenciados, que
exercitem uma prática de sala de aula que não seja a mera repetição
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de conteúdos transmitidos a cada semestre, mas sim com uma linha
metodológica que articule o ensino e a pesquisa (CALLAI, 1995, p.
41).

Destarte, é imprescindível alinhar a teoria que se vê nas
universidades à prática pedagógica que será exercida em sala de aula.
Conforme concorda ainda a autora supracitada quando aponta que a
formação dos professores de Geografia deve ser uma formação dialética
de ensino-pesquisa, teoria-prática. É necessário acabar com o
paradigma tão discutido, a distância entre o que se aprende na
universidade e o que se ensina na escola.
Portanto, conteúdo e método não podem estar desalinhados, os
conteúdos aprendidos na universidade devem embasar o método que
será utilizado pelo professor em sala de aula, lhe conferindo os
instrumentos didático-pedagógicos imprescindíveis para levar o aluno
ao conhecimento e compreensão dos conceitos geográficos e a função
destes em sua vida.
Para tanto, é preciso quebrar a visão de que a Geografia é apenas
uma disciplina decorativa, sem função na sociedade. É imprescindível
que o próprio professor tenha conhecimento de seu papel e faça disso o
ponto de partida para o desenvolvimento de suas aulas. Os cursos de
graduação precisam preparar o profissional da Geografia para que este
saia da licenciatura com a convicção de que todo o aporte teórico que
recebeu é de fundamental importância, não apenas na sua formação,
mas na sua atuação, e esta convicção que vai lhe conferir a segurança
necessária na prática cotidiana.
Portanto, é essencial que o próprio docente se veja como ser
social, entenda seu papel na sociedade e utilize seus conhecimentos para
a formação de cidadãos críticos, que possam utilizar os conhecimentos
geográficos para ler e entender o mundo atual e suas constantes
mudanças. À sociedade cabe o papel de valorizar o professor e sua
função, através da compreensão de que este profissional constrói, junto
com seus alunos, os saberes necessários para as respostas aos principais
questionamentos da nossa sociedade.
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Numa sociedade em que o professor e o conhecimento escolar
são pouco valorizados, fica o questionamento acerca do que é preciso
saber para ser professor e quais as necessidades básicas da nossa
sociedade pós-moderna. Uma sociedade repleta de informações e
instrumentos informativos, mas frágil no entendimento e mediação
destas informações.
Conforme discutido ao longo deste trabalho, é fundamental,
mais do que nunca, despertar nos diversos ambientes sociais a
valorização da escola, como ambiente de democratização do
conhecimento e do professor como mediador deste junto aos alunos.
Embora os programas de formação inicial e continuada tenham se
expandido consideravelmente nos últimos anos, há de se concordar que
estes ainda possuem dificuldades que refletem diretamente na atuação
destes profissionais e consequentemente na formação dos cidadãos.
Essa dificuldade, não raras vezes, está ligada a pouca
atualização dos conteúdos nas licenciaturas e a distância entre a teoria
que se aprende e a prática que vai se exercer em sala de aula. O
professor de Geografia precisa ser preparado para compreender a
realidade que o cerca e para levar seus alunos a essa mesma
compreensão, seja no aspecto social, político, econômico ou ambiental,
a escola precisa preparar indivíduos com pensamento e análise crítica.
Assim, ressalta-se que é fundamental que os docentes recebam
uma formação em que estes compreendam a significação social de sua
profissão, bem como a finalidade dos conteúdos que irá ministrar ao
longo de sua trajetória, valorizando-a enquanto ser social para que este
também possa ser capaz de respeitar a de seus futuros alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A profissão docente é fundamental em nossa sociedade, a
valorização desses profissionais e o investimento nos cursos de
formação poderiam potencializar a educação brasileira. No entanto, a
realidade que se vê é exatamente oposta, o professor é um profissional
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pouco valorizado e isso acaba influenciando em todo o contexto
educacional, bem como na prática destes em sala de aula.
O professor nem sempre é visto como um ser social, mas
associado a sua função de preparar mão de obra para o mercado de
trabalho e produzir conhecimento, no entanto, são estes os responsáveis
por formar cidadãos críticos, numa sociedade com tantas informações,
tecnologias e conhecimentos.
O conhecimento geográfico, construído através do trabalho
pedagógico, pode permitir que o aluno possa assumir posições diante
dos problemas que enfrenta na família, trabalho, escola e nas
instituições sociais em que participa. Isso só pode ser possibilitado e
facilitado por profissionais bem preparados, conscientes de sua prática
pedagógica e de sua identidade docente.
Assim, ressalta-se a necessidade do professor receber, ainda na
graduação, uma formação que lhe garanta êxito em sua profissão, que
este possa compreender a importância do conhecimento geográfico para
a sociedade bem como seja um pesquisador de sua área e não apenas
isso, mas busque participar da produção de conhecimentos da ciência e
disciplina geográfica, só assim poderá exercer seu papel de forma
consciente, motivada e com a segurança de que sua formação lhe
garantiu os meios necessários para que o mesmo possa formar cidadãos
preparados para as novas demandas da nossa sociedade.
Somente com a real valorização da educação, sua finalidade e
do profissional docente é que poderemos atingir avanços significativos
nos índices educacionais brasileiros, não apenas isso, mas também
poderemos construir uma nação de pensadores, produtores de
conhecimentos, não meros reprodutores, como acontece na maioria das
escolas do nosso país.
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INTRODUÇÃO
A formação dos discentes dos cursos de licenciatura permeiam
amplas discussões sobre a necessidade da aproximação do ambiente
escolar à formação docente, tendo em vista as lacunas que permeiam a
formação inicial dos discentes, em relação às diferentes realidades
encontradas no âmbito escolar. Cada instituição de ensino apresenta
particularidades, em relação a localização territorial, aos recursos
financeiros, às questões indisciplinares, ou seja, são diversos os
desafios encontrados no cotidiano escolar, não cabendo à Universidade
dar conta dessa diversidade.
Mediante a essas discussões, o Programa de Iniciação à
Docência (PIBID), iniciado em 2007 pelo Ministério da Educação
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(MEC) através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), emerge com intuito de amenizar essas
fragilidades por meio da preparação dos discentes para os futuros
desafios impostos no cotidiano escolar (CAPES, 2018). O Programa
visa estimular os discentes desde o início de sua formação, a observar e
refletir sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de
educação básica.
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) em 2018, foi contemplado com o Programa na instituição.
Devido a sua capilaridade no território cearense, tendo em vista que
possui 32 campi, selecionou, a partir de critério pré-definidos, 19 cursos
de Licenciatura para constituírem seus subprojetos.
Em seu regimento interno, o IFCE estabelece o Programa como
oportunidade de protagonismo e inovação na formação docente,
objetivando propiciar aos bolsistas ID ações de ensino na educação
básica, com o exercício da pesquisa e da extensão, por meio de sua
inserção na escola pública do Ceará. (IFCE, 2015)
O Programa de Iniciação à Docência objetiva inserir os
licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar para que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, nos
cabe refletir sobre o PIBID como primeira experiência docente, dando
destaque a forma como o mesmo pode fomentar e qualificar a formação
docente a partir da visão dos licenciandos.
Nesse sentido, o presenta trabalho busca analisar o Programa de
Iniciação à Docência como primeira experiência e fomentador da
formação docente dos estudantes bolsistas e voluntários dos cursos de
Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará, abrangendo – os campi de Aracati, Baturité, Boa Viagem,
Crateús, Cedro, Canindé, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Tianguá,
Umirim e Quixadá.
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Para realização deste trabalho, utilizamos como cenário da
pesquisa, o V Encontro do Pibid IFCE, realizado nos dias 24 e 25 de
maio de 2019 no IFCE campus de Fortaleza. O mencionado evento
contou com a presença de aproximadamente 500 pibidianos e
contemplou uma vasta programação de apresentações de trabalhos,
palestras, atividades culturais, entre outros. O intuito do encontro foi a
troca de experiências e vivências dos licenciandos dos diversos cursos
e áreas, para que percebam a diversidade de trabalhos desenvolvidos
nas escolas.
METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida a partir de pressupostos teóricometodológicos quantitativos de investigação, utilizando o método de
tipo estudo de caso, tendo como procedimento de levantamento de
dados, o uso de questionários semiestruturado, aplicados a 60
licenciandos/pibidianos participantes do V Encontro do PIBID,
realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2019. Os questionários foram
aplicados a estudantes pibidianos do IFCE das seguintes licenciaturas:
Geografia, Química, Matemática, Letras Português/Inglês e Educação
Física. Os referidos cursos são ministrados nos campi de Aracati,
Baturité, Boa Viagem, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do
Norte, Maranguape, Quixadá, Tianguá e Umirim.
Os procedimentos técnicos-operacionais se organizaram em
torno de 4 eixos, a saber: 1) definição do objeto de pesquisa; 2)
levantamento bibliográficos; 3) aplicação dos questionários; 4)
sistematização e análise de dados. No primeiro eixo identificou o objeto
da pesquisa, seu recorte espacial e temporal. No segundo eixo, buscouse estabelecer o diálogo e o estudo sobre a formação docente. No
terceiro eixo procedemos a realização dos questionários que foram
aplicados a 60 bolsistas de iniciação à docência (ID) e que participaram
do VI Encontro do PIBID no IFCE, campus Fortaleza. No quarto eixo
os dados dos questionários foram tabulados, sistematizados e
analisados.
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Dessa forma, compreende que o contato direto do pesquisador
com o ambiente e a situação que está sendo investigada, busca captar
os significados e os sentidos que os informantes dão aos problemas,
situações ou questões focalizadas no estudo, utilizamos o método
estudo de caso, em que se busca retratar a realidade de forma completa
e profunda (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
Para fundamentar o processo de análise de dados, utilizamos
como referenciais teóricos-metodológicos, os estudos dos autores
Tardif (2002), Ludke e André (1986), Brandão (1991) e Morassuti
(2008).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A educação se manifesta em diversos espaços-tempos sociais,
seja informalmente, seja não formal ou formal/escolar e de caráter
político, cognitivo, social, pedagógico e transformador. Pode-se afirmar
que a Educação é hoje considerada como um fator de mudanças: um
dos principais instrumentos de intervenção na realidade social com
vistas a garantir a evolução econômica e a evolução social e dar
continuidade à mudança no sentido desejado (BRANDÃO, 1991).
Tendo em vista a educação como fator transformador,
questionamos se os discentes estão preparados para intervir na realidade
social de seus futuros alunos. Embasando esse questionamento, no V
Encontro do PIBID, realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2019 em
Fortaleza, realizou-se a coleta de dados com 60 entrevistados
participantes do evento (figura 1).
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Figura 1
Aplicação de questionários/Coleta de dados

Fonte: Acervo pessoal das autoras, Fortaleza, maio de 2018.

O Pibid emerge como oportunidade de inserir os licenciandos
no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionandolhes oportunidade de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados
no processo de ensino e aprendizagem, e contribui para a articulação
entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura e gerando
reflexões e discussões sobre o cotidiano escolar.
Ao analisar os relatos dos discentes dos cursos de Licenciatura
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE), nos revelou vários aspectos sobre as contribuições do Programa
de Iniciação à Docência na formação do exercício da prática docente.
Nos relatos constatou-se que os discentes, em sua pluralidade de
áreas específicas, tiveram no PIBID a sua primeira experiência em sala
de aula (Gráfico 1).
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Gráfico 1
Alunos que tiveram o Pibid como sua primeira experiência
docente.

Fonte: Pesquisa direta, maio de 2018.
Elaboração: As autoras, 2018.

Em análise, o gráfico I expõem que a maioria dos licenciandos
tiveram o PIBID como a primeira experiência em sala de aula,
perfazendo um total de 46 alunos dos 60 entrevistados.
A primeira experiência em sala de aula é marcada pela euforia,
curiosidade e questionamentos. São nessas primeiras aproximações de
sala que o discente constrói os saberes experienciais através da prática
docente, no convívio em sala de aula e nas relações com os alunos.
Esses saberes têm origem, portanto, na prática cotidiana dos professores
em confronto com as condições da profissão (TARDIF, 2002).
No segundo momento, como evidenciado no gráfico II, os
discentes foram indagados se consideravam-se mais preparados para
exercer a profissão docente com a experiência adquirida durante o
programa de iniciação à docência.

- 372 -

Gráfico 2
Preparação do Pibid ao exercício da Profissão

Fonte: Pesquisa direta, maio de 2018.
Elaboração: As autoras, 2018.

Analisando o segundo gráfico, é possível perceber, assim como
o primeiro, que a maioria dos licenciandos participantes do programa,
consideram-se mais preparados para exercer a profissão docente depois
da experiência em sala de aula como participante do PIBID, perfazendo
um total de 57 alunos dos 60 entrevistados.
Os pibidianos em sala de aula, mesmo que fazendo apenas a
observação participante, conseguem visualizar com clareza do papel do
professor no dia a dia em sala de aula; como ocorre a transposição
didática e a transformação dos conteúdos em aprendizagem
significativa e a construção novos saberes. Essas observações ocupam
um lugar importante, pois funciona, segundo Morassuti (2008):
[…] como elo entre a prática pedagógica e a fundamentação teórica
proporcionada pelas demais disciplinas; enfim, pretende-se uma
observação participante e atuante, que problematize e questione a
prática vivenciada e que a análise, pela via da reflexão e da crítica,
tendo os pressupostos teóricos como embasamento (MORASSUTI,
2008, p. 95).

- 373 -

Desse modo, com a observação participante dos bolsistas e
voluntários pibidianos em sala de aula, os tornam mais preparados para
exercer a docência, tendo em vista que sua aproximação com a escola,
alunos e professores, através de atividades práticas com a orientação do
professor supervisor, dentre outras atividades, enriquecem a sua
formação, desenvolvendo assim saberes específicos apreendidos no
cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que o presente trabalho busca analisar o
Programa de Iniciação à Docência como primeira experiência,
fomentadora da formação docente dos estudantes bolsistas e voluntários
dos cursos de Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará, abrangendo – os Campus de Aracati, Baturité,
Boa Viagem, Crateús, Cedro, Canindé, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do
Norte, Tianguá, Umirim e Quixadá, é notório que os licenciandos
consideram positiva a contribuição do Programa de iniciação à docência
em sua formação.
Os resultados evidenciam, que os pibidianos sentem-se mais
preparados para exercer a profissão docente, bem como, a vivenciaram
como a primeira experiência em sala de aula da grande maioria dos
entrevistados. O Programa também contribui na descoberta do papel do
professor, permitindo uma visão ampla do processo de ensino e
aprendizagem, possibilitando aprendizados específicos e novas
experiências sobre o cotidiano escolar e de sala de aula que apenas com
a parte teórica aprendida na universidade não se contemplaria, pois, a
prática na formação docente é fundamental. Além disso, o Programa
permite que os futuros professores comecem a se preparar para
construir sua identidade profissional.
Desse modo, concluímos que o Programa é de total relevância
para a formação docente, possibilitando reflexões, contribuições
advindas dos saberes experienciais adquiridos nessa vivência. Portanto,
a formação acadêmica através do PIBID dá-se de maneira desafiadora
- 374 -

e instigante, pois, exige do discente empenho, dedicação e colaboração
para a efetivação das atividades construídas coletivamente. Diante do
exposto, a vivência no programa proporciona incentivos com relação à
pesquisa e a formação docente crítica-reflexiva à medida que torna a
aprendizagem significativa.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta parte dos resultados da pesquisa
denominada “O gerencialismo privado na escola pública da Paraíba: as
disciplinas eletivas de geografia e as transformações do trabalho
docente”. Esta pesquisa se soma a esforços realizados em pesquisas de
outros níveis formativos que integrantes do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre Ensino, Meio Ambiente e Cidade (GEMAC) vem
realizando para entender as diversas dimensões da implementação do
modelo de Escola Cidadã Integral na Paraíba. Esse esforço de pesquisas
em conjunto pretende avaliar a política educacional de implementação
da escola integral na Paraíba, através do modelo da Escola Cidadã
Integral, a partir da análise de suas repercussões no trabalho do
professor de geografia.

- 376 -

O recorte que apresentaremos neste texto tem como objetivo
analisar o modelo de Escolas Cidadãs Integrais a partir da
implementação da oferta de disciplinas eletivas de Geografia e suas
repercussões para o trabalho do professor e para o ensino de Geografia.
Assim, organizamos esse texto nos seguintes itens, conforme as normas
do evento: compreendidas em: introdução, metodologia, análise dos
resultados, considerações finais e referências. A análise dos resultados,
optamos por apresentar em três diferentes partes, denominadas: A
reforma do ensino médio; A ECI na Paraíba, e; As disciplinas eletivas
na ECI.
METODOLOGIA
Os caminhos trilhados para a realização foram uma combinação
de algumas técnicas metodológicas dentro da pesquisa qualitativa.
Dentre as técnicas estão a análise documental, revisão bibliográfica e
informações em campo. Levantamento bibliográfico foi seguido de
leituras e fichamentos da literatura (livros, teses, dissertações, artigos e
monografias) que tratam tanto da chegada do gerencialismo privado na
educação pública no Brasil e na Paraíba, como também nas
características da educação a partir das inovações propostas com a parte
diversificada do currículo do Ensino Médio no uso das disciplinas
eletivas de Geografia. Logo após, ocorreu a realização de discussões
sobre obras lidas e todo o processo das eletivas, o conceito, o início, o
seu desenvolvimento e como são finalizadas.
Por conseguinte, ocorreu a elaboração de instrumentos de coleta
de informações junto às escolas e aos professores de Geografia sobre o
processo de implementação das disciplinas eletivas, seu uso cotidiano
e as transformações no trabalho docente a partir da chegada dessa
inovação. Foram realizados, também, estudos de campo com o intuito
de localizar, fazer registros fotográficos das áreas externas e identificar
as condições gerais de cada uma das 18 (dezoito) Escolas Cidadãs
Integrais existente em Campina Grande, até o ano de 2020. E, por fim,
sucederam buscas por listas de disciplinas eletivas ofertadas, onde o
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docente de Geografia seria o professor titular ou colaborador da
disciplina, com o objetivo de fazer um levantamento de quais temas os
professores de Geografia trabalham. O acesso à lista de eletivas
ofertadas em algumas escolas de Campina Grande, no 1º semestre de
2020, foi disponibilizado pela 3ª Gerência Regional de Ensino.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A reforma do ensino médio
O processo de implantação das Escolas Cidadãs Integrais (ECI)
na Paraíba, modelo implantado em 2015 e objeto dessa pesquisa, deve
ser relacionado a processos mais amplos, em nível nacional,
especialmente àqueles que geraram mudanças das normas legais que
regem a educação básica no país, especialmente o Ensino Médio. Neste
sentido, antes de aproximar o debate específico sobre a realidade da
escola integral na Paraíba, é preciso destacar elementos trazidos pela
(contra) Reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415/2017 (BRASIL,
2017).
O texto apresentado na legislação da reforma do Ensino Médio
é articulado com as definições presentes na Base Nacional Curricular
Comum (BNCC) e com o modelo de escola integral já existentes em
alguns estados desde o início dos anos 2000, notadamente Pernambuco.
O modelo de escola da escolha foi implantado a partir de uma parceria
público-privada entre o Governo do Estado e uma Organização Social,
que anos mais tarde viria a dar origem ao que hoje é conhecido como
Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). Antes dessa
transformação na legislação, em 2015, o mesmo ICE já havia trazido
para ser implantado na Paraíba o mesmo modelo de escola de ensino
médio integral, denominado como Escola Cidadã Integral (ECI).
Os processos implantados na Escola Cidadã Integral são
ancorados no controle sobre a ação dos professores e incorporam novas
responsabilidades, como ações de tutoria, a permanência do professor
na escola mesmo em seu horário de almoço, a montagem das salas
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temáticas e, também, a oferta de disciplinas eletivas, tema dessa
pesquisa.
As disciplinas eletivas compõem a parte diversificada do
currículo pretendendo ampliar e aprofundar conhecimentos e temáticas
a serem trabalhados pelos professores nesse novo modelo de escola. A
base comum é composta pelos conteúdos essenciais e obrigatórios das
áreas do conhecimento trabalhadas na escola. Já a parte diversificada
também é obrigatória, porém é uma parte mais flexível, com temáticas
complementares que pode se adequar à realidade da escola. A parte
diversificada corresponde atualmente, então, a 40% do currículo. Além
das eletivas, o projeto de vida, o estudo orientado e as práticas de
protagonismo compõem essa parte do currículo dentro do modelo das
Escolas Cidadãs Integral na Paraíba.
Em tese, a parte diversificada proporciona à escola e
principalmente ao professor a possibilidade de moldar essa parte do
currículo de acordo com a realidade do âmbito escolar. As eletivas
proporcionam a oportunidade de escolher o tema a ser trabalhado junto
com estudantes. Ao criar essa eletiva, é possível levar em consideração
a realidade da comunidade escolar. No entanto, essa compreensão de
liberdade para professores e estudantes, tão atraente no discurso liberal
sobre tantas dimensões da vida, é limitada e estabelecido controle ao
trazer a necessidade de que os temas a serem escolhidos devem ser
associados às competências apresentadas na BNCC.
A ECI na Paraíba
Em 2020, na Paraíba, já apresentava 228 Escolas Cidadãs
Integrais (FIGURA 1), sendo João Pessoa, com 35, e Campina Grande,
com 18 escolas, os municípios com maior número de ECI.
(SEEDUC/PB, 2020). No primeiro ano de funcionamento, em 2015,
foram apenas 06 escolas incorporadas ao modelo de Escola Cidadã
Integral e, atualmente, já está presente em todas as Regionais de Ensino
do Estado.
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FIGURA 1
Paraíba: Municípios e ECI (2020).

No entanto, a cada ano, a rede de Escolas Cidadãs Integrais vem
sendo ampliada. Em 2021 outras 73 (setenta e três) escolas foram
incorporadas ao modelo ECI distribuídas por 72 (setenta e dois)
municípios que ainda não tinham escolas estaduais desse modelo
(PARAÍBA, 2021). Essa expansão é baseada a partir de critérios como
a existência de ECI nas proximidades, a infraestrutura da edificação, a
necessidade da localidade em receber o modelo.
Com isso, chegamos a outro nível da escala de atuação das
Organizações Sociais que vêm atuando na transformação da educação
pública, a escola do território estadual através da implantação do
mesmo modelo de escola integral. Com a expansão registrada em 2021,
o modelo ECI está presente em todos os municípios do território
paraibano.
O funcionamento da Escola Cidadã Integral se estende
diariamente das 7:30h às 17h, com oferta de lanche da manhã e da tarde,
além do almoço. São nove aulas por dia de cinquenta minutos cada, ou
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seja, sete horas e trinta minutos de carga horária por dia. Durante esse
período, os estudantes além de participarem de aulas das disciplinas da
BNCC e das eletivas, desenvolvem outras atividades, tais como clubes
de protagonismo, reunião de tutoria, e construção do projeto de vida.
Assim, as Escolas Cidadãs Integrais têm como objetivo preparar
o protagonista para a vida, buscando formar um cidadão sociável,
consciente de suas responsabilidades, com aptidões desenvolvidas,
onde o professor é orientado a ajudar o protagonista a atingir a
realização do seu projeto de vida. O Projeto de Vida funciona como
disciplina que tem um horário específico na distribuição de atividades
semanais, mas pretende ir além ao propor que o estudante elabora um
documento definindo o que quer para sua vida, seu futuro, onde relata
seus sonhos, seus objetivos e prazos para cumpri-los (ICE, 2016).
Já os clubes de protagonismo são momentos organizados pelos
estudantes e equipe escolar para desenvolver ações relacionadas a
identificação de interesses comuns entre estudantes de diferentes
idades. Nesses grupos experiências são trocadas e pretende-se que haja
o desenvolvimento de competências diversas para complementar a
formação com vistas ao adequado desenvolvimento do projeto de vida
(ICE, 2016).
As tutorias surgem como mais uma nova função específica e
controlada realizada pelos docentes. Como a denominação sugere, se
estabelece como acompanhamento e orientação do professor ao
estudante, tanto na área acadêmica como na vida pessoal. Todos os
professores assumem a tutoria de um número de estudantes, variável de
acordo com a reação entre o número de estudantes e o número de
professores, e todos os estudantes têm um professor como tutor (ICE,
2016). Assim, as 40 horas semanais de trabalho do docente inclui,
portanto, 28 horas em sala de aula e 12 horas para as demais atividades
de Estudos, Planejamento e Atendimento (EPA), que inclui as
atividades de tutoria, de planejamento por área, de coordenação de área
para alguns, de elaboração e correção de atividades de avaliação, de
reuniões administrativas, dentre outras. (PARAÌBA, 2018). Esse
modelo, através da denominada Pedagogia da Presença (ICE, 2016),
- 381 -

indica que o Professor deve permanecer durante todo o dia na escola,
inclusive na hora do almoço, para construção de relações mais próximas
com os estudantes.
Na atuação específica para as eletivas, os profissionais não
devem realizar “apenas” o planejamento, execução e avaliação do
processo de ensino e aprendizagem. Devem também ser capazes de
convencer os estudantes a se matricularem em sua disciplina proposta.
Inclui-se aí ações de “marketing” sobre a disciplina em redes sociais e
dentro da escola e a participação no “Feirão das Eletivas”, momento em
que todas as eletivas são apresentadas aos estudantes no pátio da escola
para definirem qual será sua escolha, tendo o professor sido
transformado no vendedor de sua proposta. O próximo trará a
apresentação dos resultados teóricos e empíricos sobre as disciplinas
eletivas nas ECI.
As disciplinas eletivas na ECI
As eletivas são oferecidas semestralmente e possuem espaço na
grade por meio de duas horas de aulas sequenciadas. Com a
disponibilidade de eletivas, o estudante encontra a possibilidade de
efetivação de conhecimento que não foi alcançado a partir das
disciplinas obrigatórias da base comum (SEDUC/PB, 2021). O
processo das eletivas nas Escolas Cidadãs Integrais se divide em cinco
etapas: O planejamento, a divulgação, as inscrições, a experiência da
eletiva e a culminância. No início do semestre, durante a semana de
planejamento, os professores elaboram a proposta de disciplina eletiva:
definem qual o tema a ser trabalhado, planejam as atividades a serem
desenvolvidas; estabelecem parcerias com professores de outras para
construção de uma experiência interdisciplinar; e, elaboram o que vai
ser apresentado na culminância. Em seguida vem a fase de divulgação.
Listas com o nome dos professores e as eletivas que irão ser
ofertadas são divulgadas em lugares de ampla visibilidade na escola. Os
professores são estimulados também a fazer propaganda de sua
disciplina de outras formas, inclusive podendo apresentar sobre sua
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eletiva durante as aulas e intervalos. Após essa etapa, é o período de
inscrições, onde o estudante irá escolher a eletiva que mais tem
afinidade nessa etapa a escola também organiza o “Feirão das Eletivas”.
O modelo ressalta ser importante e recomendável que o aluno busque
alguma eletiva que tenha relação com seu projeto de vida. A execução
das eletivas acontece durante um semestre utilizando duas horas/aula
semanais. Devem ser interdisciplinares, articulando preferencialmente
disciplinas de áreas diferentes. Embora não impliquem em reprovação,
as eletivas devem ter elementos de avaliação do processo, inclusive
articulados com as disciplinas da base comum (SEDUC/PB, 2021). Ao
longo do semestre, a experiência deve ser capaz de apresentar algo
produzido no momento da culminância. A última etapa é a culminância,
no qual se trata de uma exposição onde os alunos e professores vão
apresentar o produto final da disciplina, o que aprenderam e como foi à
experiência. O resultado a ser apresentado pode ser de diversas
maneiras, como um robô, uma música, uma experiência científica, um
jogo, quadrinhos, entre outros produtos.
De acordo com o material formativo disponível aos professores
para o desenvolvimento das atividades no modelo das Escolas Cidadãs
Integrais, o papel do professor nas aulas das Eletivas é desafiar e
estimular os estudantes. A metodologia deve ter como foco gerar
questionamentos, dúvidas e certezas temporárias, criar a necessidade
nos estudantes pela busca de respostas, sendo ele o próprio
empreendedor dessa busca (ICE, 2016). Considerando tais definições
do modelo ECI apresentadas a partir da revisão bibliográfica realizada,
foram feitas as primeiras aproximações empíricas sobre as eletivas
propostas por professores de Geografia nas escolas cidadãs de Campina
Grande.
Abaixo, apresentamos o quadro 1 com a lista das eletivas
disponibilizada pela 3a Regional de Ensino da Secretaria Estadual de
Educação. A lista disponibilizada não contemplava a oferta existente
em todas as 18 (dezoito) Escolas Cidadãs Integrais existentes em
Campina Grande. Assim, foi possível identificar as eletivas com
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atuação de docente de Geografia ofertadas no primeiro semestre de
2020 de apenas 7 (sete) ECI.
QUADRO 1
Disciplinas Eletivas ofertadas em ECI de Campina Grande com
a participação de Docente de Geografia, no primeiro semestre
de 2020.

Inicialmente, verificamos que há uma diversidade no número de
disciplinas eletivas relacionadas à Geografia por escola. Existem
escolas com apenas uma disciplina eletiva ofertada com atuação de
docente de geografia, enquanto a ECI seis ofertou quatro disciplinas
com a presença de professor de geografia. 11 Das 12 (doze) eletivas
identificadas, 04 (quatro) foram ofertadas apenas por docente de
geografia, sem a presença de professor de outra disciplina. Outras 5
(cinco) associam o saber geográfico ao saber de uma outra disciplina,
apenas. E, por fim, são 3 (três) as experiências com proposta de
abranger saberes de docentes de três disciplinas diferentes, ou seja, a
geografia associada a saberes de outras duas disciplinas É notável a
variedade temática e nem sempre é perceptível a relação direta entre
conteúdos da geografia escolar e a proposta da disciplina eletiva.
Obviamente que, como só tivemos acesso à lista com nomes, sem
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análise da proposta de atividades previstas em cada eletiva, algumas
constatações são iniciais e precisarão ser aprofundadas em momentos
seguintes da pesquisa, quando for possível o contato com docentes que
planejaram essas eletivas. Desta forma, algumas propostas não ficam
totalmente clara para análise, tais como as eletivas de “Formas e
Cheiros” e “Se você tivesse um par de asas, para onde voaria?”.
Há um grupo de disciplinas eletivas que pretendem tratar de
conhecimentos geográficos através de inovações metodológicas e
aprofundamento, tais como as eletivas “Jogos Geográficos” e “O
mundo em suas mãos”. Há outro grupo que articula o ensino de
geografia ao uso de outras linguagens, especialmente artísticas, como
as propostas apresentadas por “O Nordeste nas Folhas do Cordel” e
“Bagunçando com a literatura” onde a literatura, a arte e a geografia se
entrelaçam, além da eletiva “Música Latina: conheça e cante os artistas
do mundo Hispânico” que envolve geografia e espanhol, onde essa
parceria usufrui da música para um dinamismo na metodologia.
Buscando a instrumentalização dos alunos para uma linguagem
audiovisual com o uso de tecnologias mais atuais, a disciplina “Stop
Motion Animando o inanimado” apresenta também uma linguagem que
requer o uso de tecnologia, seja vídeo, edição, celular, computador, o
que estiver ao alcance dos professores e da turma, porém o título não
estabelece relação com saberes geográficos. Já a disciplina “Plantando
o saber” pode proporcionar aos estudantes aulas práticas e diversos
casos, a escola possua disponibilidade de local para uma horta. Neste
caso, será possível aprender Geografia a partir da análise da evolução
da produção associando a temas ligados à dinâmica natural
(pluviosidade, características do solo), como questões socioespacias
(tipos de culturas, processos produtivos, relação campo-cidade) Pela
característica do produto da disciplina, o estabelecimento de uma horta,
e por sua característica interdisciplinar seria viável o resultado dessa
eletiva ser mantida além da culminância, trazendo assim um
enriquecimento para o ambiente escolar.
Nota-se que a proposta “Do lixo ao luxo: o Empreendedorismo
através da arte” associa questões ambientais a possibilidade de
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desenvolvimento de materiais feitos por resíduos descartados. A prática
da reutilização pode ser um bom caminho para o desenvolvimento
artístico, muitos artistas se especializam em técnicas que utilizam
materiais descartados. Cabe destacar, no entanto, que a disciplina
incorpora o empreendedorismo como elemento a ser trabalhado ao
longo das atividades. Associa-se, portanto, a ideais presentes em
modelos de educação que veem a escola como espaço de formação para
o trabalho precário, o não-emprego e a conformação social do fracasso
pela ausência da competência individual. A escola ensina a empreender,
o sucesso ou fracasso passa a ser de responsabilidade do estudante sem
relação com a estrutura socioespacial que caracteriza nossa sociedade.
Neste sentido, a oferta da eletiva “Boas Práticas”, que tem atuação do
professor de Geografia e do professor de Empreendedorismo pode estar
associada ao ideal deste tipo de educação e formação cidadã ao
estabelecer quais são às boas práticas do empreendedor nos tempos
atuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta primeira aproximação com a realidade das escolas cidadãs
considerando a transformação do trabalho docente de geografia dentro
das Escolas Cidadãs Integrais nos permite a apontar para aspectos de
precarização do trabalho e desrespeito ao profissional e à captura da
educação pública brasileira por ideais neoliberais. Docentes que atuam
na escola cidadã integral passam a desenvolver atividades não
vinculadas à sua formação e competência, tais como o serviço de tutoria
que inclui atuação e aconselhamento que pretendem interferir
diretamente na vida dos estudantes, para além do processo de
escolarização. Além disso, o uso da Pedagogia da Presença como
elemento definidor dos ambientes e horários para alimentação do
docente ultrapassa o respeito profissional do docente atuante nessas
escolas. A formação de docentes de geografia deve passar, portanto,
não apenas pelo domínio técnico da profissão, mas também pela
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posição do docente diante de sua profissão e caminhos construídos por
políticas educacionais.
Respeitando normativas já presentes na LDBEN, a oferta de
disciplinas eletivas pode ser considerado uma possibilidade interessante
na organização da parte diversificada do currículo. A possibilidade de
trabalhar com um número menor de estudantes por turma e o
aprofundamento metodológico e temático parecem ser estímulos ao uso
dessa estratégia. Dessa forma, foi possível identificar diálogos
interdisciplinares interessantes que consideram a tradição de saberes
das disciplinas escolares, inclusive com a incorporação de processos
metodológicos com uso de tecnologias antigas (horta) e muito atuais
(produção audiovisual).
Por outro lado, a tentativa de transformar a escola para se
adaptar ao espaço/tempo da acumulação flexível e do neoliberalismo
como prática política atinge as diversas dimensões da vida. Foi possível
também constatar a presença de disciplinas que se aproximam de uma
escola que não reflete sobre a realidade das condições políticas, sociais
e econômicas da maioria das escolas. Enquanto duas disciplinas
ofertadas por docentes de geografia estiveram associadas ao
empreendedorismo, nenhuma das disciplinas identificadas listou em
seu título ações coletivas de transformação da realidade.
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INTRODUÇÃO
Mortes, estupros, livros atirados, puxões de cabelo, arremesso
de cadeiras, balde de lixo na cabeça, tiros e facadas. Cenários
extremamente preocupantes, especialmente aos envolvidos diretamente
nessas situações. Se esse texto não tivesse o objetivo de analisar a
violência escolar, com certeza se poderia opinar que essas cenas são de
um contexto das ruas, das zonas das comunidades violentas, das prisões
penitenciárias, ou algo assim. Entretanto são acontecimentos
recorrentes que nos últimos tempos tem feito parte do cotidiano escolar,
em nosso país, de norte a sul. Assim como nos Estados Unidos, na
França e tantos outros lugares, conforme notícias veiculadas
recorrentemente na mídia.
De fato, é uma questão que tem se apresentado de forma mais
constante nos ambientes escolares, em especial no Brasil, nos últimos
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tempos. Conforme pesquisa realizada por Dayrell (2009) acerca de
produções sobre juventude e relações escolares, efetuada entre os anos
de 1990 e 2006, foi constatado o crescimento do tema “Indisciplina e
violência na escola”, a partir do ano de 2002.
É fato também que é uma questão, a qual tem mobilizado
professores, diretores, especialistas e até políticos na tentativa de serem
encontradas soluções. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul,
em 2019, vereadores decidiram produzir um documento com
informações sobre como as instituições e as comunidades podem
proceder para prevenir e encaminhar medidas que reduzam danos de
conflitos escolares violentos. A proposta, chamada Protocolo de
Prevenção à Violência nas Escolas -Previne-, foi lançada oficialmente
no dia 26 de novembro. Em São Paulo, foi criado o Grupo de Estudos
e Pesquisas em Educação Moral (Gepem), da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), que disponibilizou um protocolo de intervenção
após casos de violência, no esforço de ajudar escolas a melhorarem a
qualidade de convivência. Entre tantas outras medidas que instituições
escolares ou de natureza diversa têm encaminhado no sentido de
resolução ou atenuamento dessa questão atual e preocupante da
violência nas escolas.
Esses apontamentos iniciais permitem inferir que a violência
escolar é atualmente uma constante da realidade das instituições de
ensino. Mas para poder entender melhor essa questão, conjectura-se ser
necessário ter claro epistemologicamente uma definição sobre esse
tema.
METODOLOGIA
A pesquisa está em fase de pós qualificação tendo sofrido um
período de pausa da atividade de campo, em função das aulas, no ano
de 2020, terem sido remotas desde março do referido ano. Fato que
momentaneamente não permitiu maiores avanços na coleta de dados e
análises.
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Como nossa pesquisa está investigando um fato social,
entendemos que nosso estudo guia deve ser pautado pela metodologia
da pesquisa qualitativa. Um estudo qualitativo pressupõe a análise das
qualidades de um objeto, as quais revelam a essência do objeto
pesquisado. Complementar a essa característica, Triviños (1987, p. 128130) pontua outras variantes importantes da pesquisa qualitativa, os
quais consideramos adequados a nosso propósito de investigação.
A variante ambiente natural de onde são coletados os dados de
pesquisa. A questão da descritividade, fato que deve proporcionar o
maior detalhamento possível do perfil dos entrevistados, do lócus de
investigação, das manifestações dos integrantes da amostra, entre
outros detalhes que garantam a maior exatidão possível na visualização
do modus operando do estudo.
Outra característica geral também apontada é o fato de que o
significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. O
significado, nesse caso, remete ao entendimento de como os sujeitos
analisados compreendem um fenômeno estudado. Em nossa
investigação proposta, temos almejado a máxima atenção possível
nesse aspecto, pois diz respeito ao nosso objetivo de entender a
significação da violência, na perspectiva discente.
Isso nos revela claramente que o estudo qualitativo tem como
marca principal a multidimensionalidade o que proporciona ao
pesquisador operar uma investigação científica que tenha como meta
desvendar os fenômenos em suas manifestações mais abrangentes. No
nosso ponto de vista, esse multidimensionalismo interrelacional da
pesquisa qualitativa aproxima o estudo de uma maior racionalidade
possível, na medida em que as análises não se fixam exclusivamente
em variáveis isoladas e nem em verificações quantitativistas. Nos
possibilitando uma maior aproximação possível da realidade e um
estudo capaz de revelar com maior amplitude as características do
objeto estudado.
Às técnicas de coletas de dados, projetamos o trabalho com
grupo focal e a análise de conteúdo.
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Para Yin (2016) o grupo focal se justifica quando os pesquisados
fazem parte de um grupo de indivíduos que anteriormente tiveram uma
experiência comum. Em nosso contexto, a experiência comum é a
convivência com as situações de violência na escola. E a ação
procedimental caracteriza-se por uma atividade em grupo em que a
descrição realizada pelo pesquisado configura-se como parte principal
do processo. Também serão realizadas dinâmicas de interação que
promovam posicionamentos livres que revelem elementos importantes
à análise. Conforme Pommer e Pommer (2014, p. 10) é uma
metodologia em que “ocorre uma exposição oral específica e
espontânea dos envolvidos. Esta técnica fomenta interações de um
grupo sobre um tema proposto, juntamente com os debates suscitados
entre os participantes”.
Para esse trabalho focal planejamos atividades que incluem
relatos sobre a violência com um grupo de até dez alunos. Essas
dinâmicas propõem a produção de relatos, de desenhos e de
depoimentos orais gravados, as quais servirão de base de dados que
serão material de análise às três fases da metodologia fenomenológica:
a descrição, a redução e a interpretação. O grupo será reduzido, pois
isso possibilitará um trabalho mais amplo de estudo e reflexão.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Até o processo da qualificação desse projeto de tese, que ocorreu
em junho de 2020, efetivamos uma sondagem inicial, momento em que
nos aproximamos do grupo alvo da pesquisa efetuando encontros com
aplicação de dinâmicas. Nesses momentos, os pesquisados integrantes
da amostra, responderam perguntas e também realizaram algumas
ações, as quais lhes foram solicitadas e que apresentamos o resultado
no texto da qualificação à tese. A análise dos resultados dessa sondagem
segue nos parágrafos seguintes.
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Primeiras impressões do grupo a ser pesquisado
Nosso primeiro contato com alguns alunos que farão parte da
pesquisa aconteceu num período de um mês, tendo encontros semanais.
Foram três alunos eleitos, que de acordo com a direção, apresentavam
situações de recorrentes envolvimentos em conflitos na escola. Situação
que podemos detectar também por meio de registros nas atas. Esse
número foi definido por termos o objetivo de trabalhar com um grupo
reduzido para iniciar uma aproximação com a escola, e para reconhecer
alguns elementos iniciais à possibilidade da efetuação da pesquisa após
a qualificação. Nossa aproximação com esses discentes ocorreu a partir
da apresentação da direção do nosso objetivo como pesquisador e a
aceitação deles, e também a autorização da escola, conforme Apêndice
1, onde consta o Termo de Concordância da Instituição, o TCI, para
realizarmos esses encontros.
Foram quatro encontros, que aconteceram nos dias doze,
dezenove e vinte e seis de setembro e três de outubro do ano passado,
2019, no horário das 14h às 13h, onde iniciamos um trabalho de
produção de relatos feitos pelos alunos que se desdobraram nas ações
descritas na sequência. Estes encontros serviram de projeto piloto para
analisarmos se a dinâmica escolhida fluiria em resultados passíveis de
serem compilados, a partir do método e metodologia escolhidos.
Nossas primeiras inferências a respeito desse trabalho de
aproximação com o grupo nos apontam alguns elementos que servem
de parâmetro ao devir de nossa pesquisa, comprovando que poderemos
alcançar nossas metas de pesquisa. Esses alunos, em particular, tiveram
participação ativa em situações de conflito tanto por sofrerem
preconceitos, quanto por promoverem atitudes preconceituosas. O que
revela que será importante conseguirmos revelar sua experiência
consciente da realidade vivida com a violência na escola, para
podermos apontar abordagens mais significantes ao trabalhar esse tema
nas aulas de Geografia.
Outrossim, fica destacado também que mudança de atitude
desses alunos, ao menos por ora, não teve relação com o projeto que a
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escola mantém de prevenção da violência, mas sim com atos de
punição. O que revela que não está internalizado, nesses alunos, uma
concepção de respeito às diferenças, de consciência sobre essas ações.
O que, nesse sentido, pode ser o motivo da violência ser fator ainda
bastante recorrente nesse ambiente escolar.
O local de estudo
O local delimitado à realização de nosso estudo é uma escola
pública da rede municipal da São Leopoldo, situada num bairro de
periferia, e que apresenta problemas recorrentes com a questão dos atos
de violência. Atos que envolvem os alunos, mas também a comunidade
escolar em geral. O motivo da escolha dessa escola é pelo fato de
trabalhar em escola pública há bastante tempo, o que me permite ter
maior entendimento de expressões e comportamentos e uma maior
flexibilidade para negociar procedimentos com direção. Igualmente
exerci atividade como funcionário da escola por oito anos, fato que
contribui para ter um maior conhecimento do ambiente escolar e a
relação da escola com a comunidade.
O bairro em que a escola fica localizada, conforme dados da
Brigada Militar do ano de 2019, é o quarto em termos de ocorrências
policiais. Ocorrências que envolvem drogas -com registros de mais de
setenta por cento-, captura de foragidos e apreensão de armas. Além
desses dados, por já termos convivido com a comunidade no período de
2003 a 2011, sabemos que é recorrente eventos de conflitos entre
moradores, entre facções de criminosos e mortes decorrentes desses
eventos.
Em nossa primeira aproximação, momento em que objetivamos
obter informações atualizadas acerca da instituição, pudemos observar
elementos importantes ao nosso estudo investigativo, ao quais
apresentamos na sequência.
A ocorrência de situações de violência nessa instituição é quase
diária, de duas a três vezes por semana, e abrange os mais diversos
tipos: entre alunos, entre aluno e professor, aluno e direção, ao
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patrimônio, entre alunos e pais, quando situações iniciam na sala de aula
porém se expandem até as casas dos alunos. E conforme levantamento
efetuado sobre os registros nas atas da escola, mais de oitenta por cento
dizem respeito a essas situações de violência.
Detectamos também que a escola tem uma preocupação bastante
forte com o enfrentamento e amenização dessa situação, trabalhando
direto aos pais dos alunos envolvidos nesses conflitos e também
mantendo um projeto de cunho municipal, o Reviver. Entretanto, nossa
primeira impressão aponta a um entendimento de que essas ações
surtem pouco efeito concreto, pois as ocorrências parecem não se
arrefecerem.
Essas informações primárias acerca do bairro, da escola e dos
alunos futuros pesquisados, em nosso entender, justificam essa
instituição como lócus de pesquisa ao nosso tema, a violência escolar.
Porque nos parece que todos os fatores se relacionam e apontam à
necessidade de um estudo mais voltado à ontologia discente, no sentido
de revelar outros apontamentos no trabalho com essa temática da
violência na escola. Pressupomos que o estudo da perspectiva discente
nesse espaço de vivência poderá ser importante à obtenção dessa outra
possibilidade. Possibilidade que poderemos explorar melhor a partir
dos dados que serão coletados e as posteriores análises, e que deverão
embasar uma nova abordagem desse tema, a partir de ações que
proporemos às aulas de Geografia.
A sequência do trabalho metodológico
À sequência da organização prática de implementação das ações
metodológicas, relembramos os nossos objetivos específicos já
apresentados anteriormente: A) investigar os pressupostos teóricos da
violência escolar; B) analisar a percepção do aluno com relação à
questão da violência na escola; C) estudar elementos do ambiente
escolar e ações efetuadas à abordagem e enfrentamento das situações
de conflito; D) averiguar como a violência é abordada nas aulas de
Geografia.
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Com relação à investigação dos pressupostos teóricos da
violência escolar foi realizado um estudo da arte inicial baseado em
produções de livros, teses, dissertações e artigos de universidades
disponibilizados em dispositivos online e de plataformas de acesso à
informação como o Lumes da Ufrgs e banco de teses e dissertações da
Capes. Ação que será enriquecida com novas leituras que estamos
projetando.
À análise da percepção do aluno com relação à questão da
violência na escola, prevemos atividades com momentos de expressão
dos pesquisados. Pretendemos realizar encontros onde alunos
escolhidos a fazer parte do grupo investigado, farão relatos com textos,
desenhos e oralmente sobre como entendem a violência escolar, o que
significa essa violência e como eles se vêem em meio a essa realidade.
Para efetivação dessa ação, pensamos que esses relatos serão
motivados a partir da proposição de três questionamentos: 1) O que é a
violência na escola para você? 2) Que situações poderiam fazer você se
envolver em um conflito na escola?; 3) Caso houvesse uma situação de
conflito na escola acontecendo na sua frente, você tentaria acalmar ou
participaria junto? Por quê? A primeira pergunta será respondida pelos
pesquisados no relato textual, a segunda eles expressarão respostas por
meio de desenhos e a última será registrada a resposta oral. Esses relatos
deverão ser produzidos em encontros na escola com o grupo, no contra
turno do horário de aula, no período da manhã ou da tarde, com
autorização da direção à realização das reuniões e consentimento dos
pais para alunos fazerem parte da pesquisa.
Essa atividade assim planejada se orientará metodologicamente
pela ação de grupo focal, que é quando os pesquisados, conforme Yin
(2016) fazem parte de um grupo de indivíduos que anteriormente
tiveram uma experiência comum. Essa experiência comum, no recorte
de nossa pesquisa, é o convívio com a violência na escola. O objetivo
desse procedimento é a apreensão da experiência consciente sobre a
realidade percebida e vivida, de acordo com método fenomenológico
que projetamos a esse trabalho, e que será realizada através dos relatos
que conterão as descrições dos pesquisados.
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Ao estudo de elementos do ambiente escolar e de ações
efetuadas à abordagem e enfrentamento das situações de conflito na
escola projetamos trabalhar com observações a respeito do espaço da
escola, da liberdade ou não dos alunos se manifestarem, do cenário se
é agradável e acolhedor ou opressivo. Essas percepções serão realizadas
nos momentos de visitação à escola, e serão registradas no caderno de
campo.
Também pretendemos analisar quais prerrogativas e quais
perspectivas orientam as ações do grupo de professores e da direção
para tratar com a questão da violência. Momento em que utilizaremos
a técnica do estudo de conteúdo, que conforme expomos, serve para
analisar as comunicações presentes nas descrições e documentos. Para
tal, serão pesquisados documentos da escola como: atas de registros de
ocorrências, plano politico pedagógico, regimento da escola e outros
expedientes que a escola use para amparar sua atuação frente às
situações de violência.
A ata de registros de ocorrência é um documento que contém
relatos mais fiéis aos acontecimentos, pois são redigidas no momento
das falas entre os envolvidos. Através dessa análise, poderemos detectar
como se revela a ação de professores ao lidar com a situação de conflito,
e qual concepção está presente na definição, por esse docente, do que
seja uma situação de tensão mais grave. O plano político pedagógico de
uma escola é o documento que orienta uma concepção de escola,
portanto ao analisarmos tal texto poderemos entender qual a
prerrogativa a instituição tem sobre a questão da violência na escola. O
regimento de uma instituição escolar delimita e normatiza as ações que
devem ser respeitadas pelos seus integrantes, o corpo docente e o
discente. Analisar essa norma revelará qual concepção de prevenção a
escola manifesta, ou não.
As análises desses documentos serão importantes para que,
enquanto pesquisador, tenhamos elementos para poder ter uma
concepção da realidade que estamos pesquisando e poder comparar isso
com as impressões dos alunos.
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Quanto ao objetivo de averiguar como a violência é abordada
nas aulas de Geografia, faremos análises dos materiais usados pelos
professores da disciplina e do livro didático utilizado. Tentando
identificar em que aspectos a violência é tratada, quais concepções se
revelam e como é abordado esse tema nas aulas de Geografia. Serão
selecionados os conteúdos referentes à questão da violência, presentes
nos livros didáticos do sexto ao nono ano do ensino fundamental,
adotados pela escola. Após essa análise documental, será realizada uma
entrevista semiestruturada com os professores de Geografia da escola
para perceber como estes conteúdos são trabalhados junto aos alunos.
Essa ação será importante, pois nos dará suporte para
confrontarmos os pressupostos presentes nesses materiais didáticos e
abordagem efetuada em aula, ou não, e as percepções reveladas nas
descrições efetuadas pelos discentes acerca da violência na escola. O
que auxiliará na proposição de novas formas de abordagem que
correspondam ao nosso objetivo pretendido, de transformar a
perspectiva discente da violência como temática do ensino de
Geografia.
Referencial Teórico
O conceito de violência tem uma natureza ampla, polissêmica e
multicausal. Essa assertiva pode ser encontrada em vários autores
(KRUG, 2002; MINAYO, 2007; MODENA, 2016; RISTUM, 2001).
Atrelado à essa interpretação conceitual está o fato de que a violência
se manifesta de variadas formas e intensidades, o que a torna um tema
bastante complexo, multifacetado e difuso. Tanto na sua definição
epistemológica, quanto na abordagem prática de enfrentamento e de
busca de soluções.
Partindo de uma definição contida no Relatório Mundial sobre
violência e saúde da Organização Mundial da Saúde (2002) tem-se que
a violência significa:
Uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça,
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma
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comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento
ou privação (KRUG, et al., 2002, p. 5).

Mesmo sendo complexa a definição de violência, pois ela é
atribuída como uma ação tanto de um indivíduo quanto de um grupo,
seja cometendo-a ou sofrendo-a, e com variadas consequências, ainda
assim se supõe que é possível identificar uma singularidade. O
entendimento do conceito parece apontar que violência tem uma relação
direta com controle sobre pessoas ou grupos, ou seja, o ato violento tem,
nesse sentido, uma causa de dominação, de sobreposição, de imposição.
Sendo possível se inferir que a violência, portanto, tem uma conotação
social por excelência, ou seja, ela é um produto da interação entre as
subjetividades humanas.
Partindo da definição conceitual de violência, apresentada até
aqui, direciona-se as reflexões então para delimitar o conceito de
violência escolar. Como alertado anteriormente, os atos violentos
ocorridos na escola também reverberam os processos de violência da
sociedade em geral. Porque situações de imposição, de autoafirmação,
de “uso intencional de força física ou de poder real ou em ameaça”
também se fazem presentes. Entretanto, existem particularidades desse
tipo específico de violência, a praticada na escola. O que pode ser
detectada a partir da afirmação de Charlot (2002) a qual nos apresenta
que:
A violência nas escolas é um fenômeno perpassado por múltiplas
fontes de tensão – sociais, institucionais, relacionais e pedagógicas
– que hoje agitam os estabelecimentos de ensino e sobre cuja base
se produzem incidentes “violentos” no sentido mais estrito do termo
(CHARLOT, 2002, p. 22).

Tendo como base essa afirmação, pode-se pressupor que a
escola atualmente é um local de tensões alimentadas pelas
características da estrutura dos sistemas de ensino. Uma estrutura que é
pautada por cobranças de resultados, por obediência a regras unilaterais
e por sublimação das diferenças culturais das diversas subjetividades
que compõem o ethos do ambiente escolar.
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E atualmente, conforme o que é veiculado pelas coberturas
jornalísticas da mídia, e comprovado por estudos e pesquisas
(DAYRREL, 2009), tem ocorrido de forma mais recorrente esses
momentos explosivos. Muito provavelmente, por se estar numa
conjuntura em que as críticas à escola, enquanto instituição, vêm
aumentando, assim como tem diminuído a sua credibilidade. Conforme
documento da Unesco (2005) hoje “os jovens questionam a importância
do conhecimento quer para o mercado de trabalho, quer para a sua
cotidianidade e se rebelam com as normas que lhes parecem autoritárias
e impostas”. Com base nessas afirmações, conjectura-se que a
violência na escola possa ser entendida não somente como violência do
espaço escolar, mas como ação representativa de uma afirmação do
direito do estudante de ser reconhecido ou ainda de quebra de opressão
e estigmas por parte dos alunos jovens. Talvez, uma espécie de
movimento de autoafirmação ou de rebelião, ainda que não consciente
ou organizada, à sublimação de suas subjetividades. Enfim um cenário
bem complexo a temática da violência escolar.
O quadro a seguir apresenta um panorama explicativo desse
aspecto:
FIGURA 1
QUADRO SÍNTESE DA VIOLÊNCIA ESCOLAR - STELKOPEREIRA E WILLIAMS (2010)
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Pode-se perceber, conforme ilustra a figura 1, no quadro
elaborado no estudo de Stelko-Pereira e Williams (2010), a diversidade
das formas de manifestação da violência escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Debater sobre a violência escolar é importante porque hoje esse
tema se apresenta como uma constante do ambiente das instituições
escolares. Medidas punitivas ou paliativas têm sido adotadas por
diversos desses estabelecimentos. Entretanto se observa que não só se
repetem, como têm aumentado as ocorrências conforme estudos de
Dayrrel (2009) e reportagens da mídia, questões já reveladas no início
desse artigo.
O que pontua a necessidade de uma ação que resgate um papel
social da escola numa perspectiva crítica de análise do mundo em que
vivemos, propiciando com isso o florescimento de práticas culturais
plurais e o fortalecimento do respeito à diversidade. E que conforme
apontamentos de documento da Unesco (2004, p. 90) expressem “o
universo dos alunos, dos professores, do entorno, enfim do universal e
do particular, a fim de que seja possível uma ação pedagógica reflexiva,
transformadora e não-excludente”. Contribuindo para o resgate da
educação e, pari passu, do ensino de Geografia como uma ação social,
capaz de transformar mentes e indivíduos, e por consequência, a
sociedade.
O que leva a inferir que a violência praticada na escola pode ser
pautada como tópico do processo da educação escolar, em especial do
ensino de Geografia. Pois se entende que isso se justifica enquanto ato
pedagógico na perspectiva de conteúdo com essa perspectiva crítica, de
exercício de respeito às diferenças, às culturas e de prática de cidadania.
E tal perspectiva pode materializar as prerrogativas de que a educação
deve ter como característica o fato de ser uma ação que capacite de
maneira integral, consciente, eficiente e eficaz as pessoas que convivem
na sociedade. Instigando, na prática educativa, a ação conscientizadora
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sobre o respeito às diferenças, ao convívio social como direito de todos,
rompendo com a imposição da cultura egoísta e individualista.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo traz uma análise acerca da utilização do curso
de especialização em ensino de Geografia - EAD na formação
continuada de professores de Geografia. Estar sempre atualizado sobre
as novas metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas
mais eficientes, estão entre alguns dos desafios da carreira docente.
Concluir a licenciatura é uma das etapas do contínuo processo de
capacitação que não pode ser interrompido enquanto existir
profissionais desejando aprender.
A formação continuada para professores de Geografia consiste
em uma atividade necessária e que precisa fazer parte do contexto do
trabalho docente, assim, este estudo destaca os seguintes aspectos que
envolvem tal processo: a formação, o exercício da profissão, a avaliação
da formação continuada através do curso de especialização em Ensino
de Geografia ofertada pela UFAL na modalidade EAD e utilização dos
conhecimentos obtidos no curso durante a prática em sala de aula.
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A proposta da análise surgiu da necessidade de um
aprofundamento de discussão acerca desta temática, e também em razão
das reflexões decorrentes da formação continuada e o do
desenvolvimento profissional que refletem no cenário da prática
pedagógica.
Dentro desse contexto, busca-se conhecer: a formação dos
discentes da especialização em Ensino de Geografia EAD da UFAL; há
quanto tempo exercem a docência; a motivação para participar do
curso; opinião dos alunos sobre os conteúdos, referenciais e
metodologias utilizadas pelos docentes durante o curso; e a utilização
dos conhecimentos compartilhados durante as aulas na prática docente.
O artigo utiliza da pesquisa qualitativa e exploratória, na qual os
procedimentos metodológicos consistiram em pesquisa bibliográfica,
incluindo artigos, dissertações e outras publicações acerca do tema,
partindo de autores como Imbernón (2010) e Nóvoa (1992) que
discutem a formação continuada de docentes.
Os sujeitos da pesquisa são 30 discentes do curso de
Especialização em Ensino de Geografia na modalidade EAD ofertado
pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, da turma de 2018.2, e
os dados foram coletados através de questionário semiestruturado.
METODOLOGIA
Em 2014 foi constituída a primeira turma do curso de Pósgraduação em Especialização em Ensino de Geografia na modalidade
EAD com duração de 18 meses e organizada com polos nas cidades de
Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia e São José da Laje, situadas no
interior do estado de Alagoas. A partir da plataforma moodle os
ambientes virtuais disponibilizados pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) são os meios utilizados para desenvolver
ferramentas a serviço da educação continuada, envolvendo atividades
gerenciadas pelos professores, tutores e coordenações de curso e de
tutoria (UFAL, 2018).
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O Curso de Especialização em Ensino de Geografia na
modalidade EAD orienta-se pelos fundamentos legais dispostos em
resoluções, leis, portarias que orientam e formulam os procedimentos
para implementação do curso tais como: Resolução CD/FNDE Nº 26,
de 5 de junho de 2009; Resolução 34/04 CONSUNI, 13 de setembro de
2004; Resolução CNE/CES No. 01 de 08 de junho de 2007; Resolução
No. 39/2004 CONSUNI de 04 de outubro de 2004; Resolução no.
20/2004 – CEPE de 21 de junho de 2004; e Resolução No. 39/2004 –
CONSUNI de 04 de outubro de 2004 (UFAL, 2018).
A proposta do Curso de Especialização em Ensino de Geografia
à Distância nasceu da necessidade de contribuir com a formação
continuada de docentes que residem em cidades distantes das
instituições de ensino superior. Soma-se a essa problemática a
necessidade de ofertar aos docentes de Geografia e áreas afins do estado
de Alagoas uma formação continuada de qualidade, que esteja voltada
para atender as exigências da sociedade alagoana. Neste sentido, o
curso de Ensino de Geografia à Distância tem desempenhado um papel
importante na qualificação dos profissionais da educação em Alagoas.
Através das disciplinas se propõe alcançar os objetivos do curso,
são elas: Metodologia do Trabalho Científico; Bases Epistemológicas
da Geografia; Planejamento educacional e avaliação da aprendizagem;
Educação Geográfica e Tecnologia da Informação; Território e
Globalização; Cartografia no Ensino da Geografia; Educação
Ambiental; Educação Inclusiva; A cidade e o Urbano: abordagens
didáticas; Geografia, Cultura e Diversidade; e Seminário de Orientação
do Trabalho de Conclusão de Curso.
O público-alvo do curso é composto basicamente por
profissionais da rede pública de ensino graduados na área de Geografia
e licenciaturas afins, graduados (em geografia ou áreas afins) recémformados com interesse em atuar na disciplina de Geografia na
educação básica e/ou universidade.
Atualmente o curso de Especialização em Ensino de Geografia
à Distância está com sua segunda turma, que teve início em 2018 e que
enfrentou bastante dificuldade financeira durante o curso, em
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decorrência dos cortes nas verbas destinadas a educação pelo Governo
Federal nesse período. A formação continuada deveria ser incentivada
e ofertada pelo poder público, e não o contrário, onde o corte de verbas
na educação suprimiu a oferta de cursos, de projetos e de bolsas de
pesquisa em todas as universidades públicas, dificultando ainda mais o
acesso a esse tipo de capacitação.
A vontade de fazer acontecer da coordenação, dos docentes e o
comprometimento dos discentes do interior e da capital em participar
das aulas nos finais de semana, sábados e domingos, e de executar as
atividades necessárias para a conclusão das disciplinas fizeram com que
o curso acontecesse e não parasse por conta das dificuldades
financeiras.
A turma de 2018.2 do curso da Especialização em Ensino de
Geografia, EAD da UFAL foi composta por 104 alunos, distribuídos
nos polos EAD dos municípios de Maceió, Arapiraca, São José da Laje
e Delmiro Gouveia, que passaram por uma seleção onde foram
considerados os títulos acadêmicos e a experiência profissional.
Neste artigo, 30 alunos da turma 2018.2, participaram do
questionário semiestruturado indagados sobre: sua formação
acadêmica; há quanto tempo se formaram e exercem à docência; a
motivação para participar da referida especialização; a opinião sobre os
conteúdos, referenciais teóricos e metodologias utilizadas no curso; a
qualidade dos docentes do curso; e a utilização dos conhecimentos
compartilhados durante as aulas na prática docente. As opiniões dos
referidos alunos serão analisadas visando desvendar as implicações do
curso de Especialização em Ensino de Geografia EAD da Universidade
Federal de Alagoas na formação continuada dos alunos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta perspectiva, iniciou-se a pesquisa empírica, identificando
qual a formação dos alunos do Curso de Especialização em Ensino de
Geografia - EAD da UFAL (gráfico 1).
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Gráfico 1
Formação dos alunos do Curso de Esp. em Ens. de Geografia

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

De acordo com o gráfico 1, tem-se o total de 77% dos alunos
com graduação em Geografia; seguido de Pedagogia com 13%, e por
fim em História com 3%.
O fato da maioria dos alunos do curso de especialização serem
graduados em Geografia, demonstra que o referido curso concentra
estudantes que atendem os requisitos exigidos na seleção, cumprindo
com seu objetivo de qualificar os docentes de Geografia para atuarem
no ambiente escolar de modo dinâmico e significativo.
Na sequência, foi questionado quais as instituições formadoras
dos respectivos alunos do Curso de Especialização em Ensino de
Geografia - EAD da UFAL (gráfico 2).
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Gráfico 2
Instituições Formadoras dos sujeitos da Pesquisa

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

Conforme o gráfico 2, a maioria dos alunos concluíram suas
graduações em instituições públicas, somando 74%, sendo 13%
oriundos de instituições particulares. Vale salientar, que um percentual
de 13% de alunos não informou as suas instituições de origem.
Estes dados demonstram que a maioria dos alunos do
supracitado curso deram continuidade a formação em instituição
pública e a importância de oferecimento de cursos nessas instituições
que possibilitam o acesso ao conhecimento a várias pessoas,
independente da origem da formação, proporcionando a multiplicidade
de perfis que juntos compartilham suas experiências, realidades e
conhecimentos distintos.
Conhecer o ano de conclusão da graduação dos discentes
(gráfico 3) permite identificar o perfil deles, no sentido de verificar se
a busca pela especialização foi logo após a conclusão da formação ou
anos depois.
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Gráfico 3
Ano de conclusão da graduação dos sujeitos da pesquisa

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

Segundo o gráfico 3, podemos observar que a maioria (30%) dos
alunos concluíram a graduação até o ano de 2013; havendo uma
representatividade de 17% que concluíram em 2017 (conclusão mais
recente); e o quantitativo de 17% de alunos que não informaram.
Ao analisar o gráfico 3, percebe-se que a maioria dos alunos, no
total de 53%, se formaram há cinco anos, período relativamente recente,
e buscaram a continuidade da formação ao fazerem o referido curso de
especialização.
Quando perguntados se haviam realizado alguma outra pósgraduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, todos os
alunos afirmaram não possuir a titulação de doutorado; três alunos
disseram ter a titulação de mestrado; e 10 alunos informaram que já
cursaram outra especialização antes de fazer a especialização em
Ensino de Geografia.
Entre os sujeitos questionados, 26 deles exercem ou exerceram
a docência e quatro estão desempregados. Dos que tiveram ou têm
contato com a docência, três estão exercendo outras atividades no
momento, como trabalho no IBGE, consultoria, atividades particulares
e cargo público sem ser na área de formação.
O gráfico a seguir demonstra-se há quanto tempo os sujeitos da
pesquisa vêm exercendo a docência (gráfico 4).
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Gráfico 4
Tempo de exercício dos discentes na docência

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

O gráfico 4 aponta que 42% dos sujeitos investigados exercem
a docência por um período de até cinco anos; 27% possuem experiência
na docência por um período entre seis e dez anos; o mesmo percentual
se aplica aos investigados que possuem entre 11 e 20 anos; e apenas 4%
possuem experiência na docência por um período superior a 20 anos.
Os dados demonstram que apesar da maioria dos sujeitos da
pesquisa terem contato com a docência por um período superior a seis
anos, a vontade e/ou necessidade de buscar por formação continuada é
intensa para quem é professor, independente da razão que orientou essa
busca. A falta de tempo resultante da dedicação exigida pela atividade
docente, pode estar relacionada ao intervalo entre o exercício da
docência e a efetivação da busca pela formação continuada a partir da
especialização.
No que se referem aos motivos que levaram os sujeitos da
pesquisa a participar do curso de especialização em Ensino de
Geografia, destaca-se o gráfico 5.
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Gráfico 5
Motivos para cursar a Especialização em Ensino de
Geografia

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

Segundo o gráfico 5, a principal motivação dos sujeitos da
pesquisa para participar do curso de especialização em Ensino de
Geografia foi a busca por qualificação profissional (70%); e o outro
motivo foi a construção do currículo acadêmico, correspondendo a
30%.
É importante salientar que no questionário havia outras
alternativas de respostas para a escolha em participar do referido curso,
no entanto, apenas as duas opções acima (gráfico 5) foram escolhidas
pelos entrevistados.
Com o intuito de conhecer o entendimento dos alunos da
especialização em Ensino de Geografia sobre os conteúdos e
referenciais teóricos utilizados no curso (gráfico 6), foi perguntado a
eles sobre a opinião quanto a esses aspectos.
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Gráfico 6
Opinião dos discentes sobre os conteúdos abordados no
referido curso.

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

A maioria (80%) dos alunos afirmaram que os conteúdos e
referenciais teóricos utilizados no supracitado curso possibilitaram a
reflexão sobre a prática docente, buscando a melhoria contínua.
Enquanto, 13% consideraram que esses aspectos contribuíram no
processo de elaboração das aulas; e 7% concluíram que esses pontos
mudaram sua visão de mundo.
Estes dados demonstram que todos os alunos conseguiram
identificar avanços, mudanças e reflexões proporcionadas pelos
conteúdos e referenciais teóricos utilizados durante a especialização em
Ensino de Geografia, demonstrando a seriedade, comprometimento e
qualidade do curso em alcançar os objetivos apresentados.
No que diz respeito a opinião dos alunos acerca da qualidade
dos docentes do curso de especialização em Ensino de Geografia,
destacamos o gráfico 7.
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Gráfico 7
A opinião dos discentes sobre os docentes do referido curso

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

O gráfico 7 mostra que 40% dos alunos consideraram os
docentes como ótimos, os quais conseguiram cumprir as ementas das
disciplinas; 30% consideram bons docentes, e que os mesmos deveriam
ter abordado mais os conteúdos das disciplinas; 17% apontaram os
docentes como excelentes que conseguiram cumprir as ementas das
disciplinas; e 13% qualificaram como profissionais que, em geral,
cumpriram com boa parte das ementas das disciplinas.
Estes dados demonstram que de maneira geral, a opinião dos
alunos acerca da qualidade dos docentes da especialização é muito
satisfatória, ressaltando que os mesmos atenderam às expectativas do
referido curso.
Apesar disso, nos permite a reflexão sobre as melhorias a ser
realizadas no curso, tendo em vista que 30% dos alunos, denotam que
embora os docentes sejam bons profissionais, os mesmos deveriam ter
abordado mais os conteúdos das disciplinas. Talvez pelo fato de o curso
ser na modalidade EAD, fique essa lacuna para os alunos de que os
conteúdos poderiam ter sido melhor explorados, mesmo havendo um
encontro presencial a cada disciplina do curso.
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Em relação aos procedimentos metodológicos utilizados pelos
docentes nas disciplinas ministradas no referido curso, aponta-se o
gráfico 8.
Gráfico 8
Opinião dos discentes sobre os recursos utilizados no curso em
análise.

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

De acordo com o gráfico 8, foi possível verificar que 70% dos
alunos informaram que os procedimentos metodológicos empregados
pelos docentes do supracitado curso foram satisfatórios; enquanto 30%
consideraram que as metodologias empregadas pelos professores
poderiam ter sido mais bem aproveitadas durante referido curso.
Os dados obtidos neste aspecto analisado reforçam a
necessidade de reflexão, avaliação e busca pela melhoria do referido
curso, no sentido de atender as demandas dos professores em exercício
profissional, especialmente os de Geografia, público-alvo da
especialização.
No que diz respeito a utilização dos conhecimentos
compartilhados durante o curso de especialização em Ensino de
Geografia pelos sujeitos da pesquisa no ambiente escolar, os mesmos
apontaram positivamente que utilizaram em suas aulas, e o quadro 2
aponta as falas dos sujeitos investigados.
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Quadro 2
Utilização dos conhecimentos compartilhados durante o curso
de especialização em Ensino de Geografia pelos sujeitos da
pesquisa no ambiente escolar
Permite a realização de aulas dinâmicas, com maior interação dos alunos
Os alunos sentem-se melhor familiarizados com os conteúdos através dos
vídeos e imagens.
Utilizar imagens e vídeos apreende a atenção dos alunos.
Servem como auxílio visual para uma melhor compreensão entre os alunos.
Os alunos têm mais atenção, curiosidade para a aula e dinamicidade.
Chama a atenção dos alunos com maior facilidade.
Permitem maior dinamicidade e interação entre os alunos.
Maior interação dos alunos em sala de aula.
Tornam a aula mais atrativa aos alunos.
Ajudam na dinamização da aula, facilita a explicação do conteúdo e a
compreensão dos alunos.
As imagens e vídeos podem mostrar os conceitos na prática, como dos
relevos e rios, todas as dinâmicas da natureza.
Vídeos e imagens possibilitam maior interesse e atenção dos alunos, além
de dinamizar as aulas.
A utilização de textos, imagens e vídeos auxiliam na ilustração e
aprofundamento do conteúdo.
Permite a relação dos conteúdos com a realidade cotidiana dos alunos
Faz a relação entre o conteúdo teórico com a realidade tão frenética e
atribulada dos alunos.
Alguns vídeos aproximam o aluno da temática, traz para a realidade dele o
conteúdo do livro.
Tem vídeos que mostram uma linguagem próxima do cotidiano dos alunos.
Algumas imagens e vídeos traz o cotidiano dos alunos.
Disponibilidade de materiais diversos e atualizados
A internet possibilita levar o aluno além das limitações do livro didático.
Pela imensidão de opções de textos, imagens e vídeos.
Considero como aspecto positivo, o grande acervo de material disponível
na internet.
A quantidade de materiais atualizados.
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Materiais atualizados e disponíveis.
O acervo atualizado e de fácil acesso.
Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

Conforme o quadro 2, os sujeitos da pesquisa evidenciaram que
os conhecimentos compartilhados durante o curso de especialização em
Ensino de Geografia foram utilizados no ambiente escolar,
possibilitando reflexos positivos durante as aulas.
As falas dos sujeitos permitiram o agrupamento das respostas
em três aspectos principais, onde foi possível identificar que os
conhecimentos compartilhados no referido curso proporcionaram: a
realização de aulas dinâmicas, com maior interação dos alunos; a
relação dos conteúdos com a realidade cotidiana dos alunos; e a
disponibilidade de materiais diversos e atualizados
No que se refere a avaliação da formação continuada
disponibilizada pelo curso de especialização em ensino de Geografia
pelos sujeitos da pesquisa, destaco o gráfico 9.
Gráfico 9
Avaliação do curso em análise pelos sujeitos da pesquisa

Fonte: Pesquisa Direta, 2019.
Elaboração: VASCONCELOS, R. K. A. C., 2021.

Conforme o gráfico 9, metade dos alunos (50%) avaliaram que
o referido curso contribuiu para a construção de novos conhecimentos.
Enquanto 37%, apontaram uma atualização dos conhecimentos já
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adquiridos pelos mesmos; e 13% salientaram a importância do curso de
especialização em ensino de Geografia para a melhoria da prática em
sala de aula.
É interessante salientar que os sujeitos da pesquisa apontaram a
contribuição do curso no exercício da prática docente dos mesmos e na
construção de conhecimentos. Neste sentido, o supracitado curso
cumpriu o seu objetivo, demonstrando a relevância deste para a
formação continuada dos mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de novas modalidade de ensino, a exemplo da
EAD, a fim de atender as demandas de formação continuada para
docentes tem exigido maior objetividade das instituições ofertantes,
sendo importante amplas discussões, fundamentadas em dados que
apresentem o perfil dos alunos e avaliação dos cursos oferecidos.
Nesse sentido, as ações de formação contínua através de cursos
da EAD devem ser determinantes para proporcionar bases sólidas de
construção e compartilhamento de conhecimentos entre sujeitos livres
e críticos, numa sociedade de saberes múltiplos e questionamentos
constantes.
É importante destacar que o processo de formação ao longo da
carreira docente faz parte do contexto e da história de vida deste
profissional. Assim, entende-se nesta análise que a formação
continuada representa um percurso constante em que o docente deve ser
capaz de construir conhecimentos e analisar o mundo em que vive de
forma crítica e reflexiva, reconstruindo constantemente sua prática em
sala de aula.
Diante das considerações apresentadas neste estudo fica
evidente a relevância do curso de especialização em Ensino de
Geografia ofertado pela UFAL na modalidade EAD para a formação
continuada de professores de Geografia. Esperamos, com estes
resultados, colaborar com a melhoria da formação continuada dos
professores de Geografia através do referido curso e com a possível
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oferta futura de cursos que busquem dar continuidade a formação
docente.
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INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, a avaliação se orienta pela busca excessiva
da objetividade. Muitos professores pensam que avaliar é somente
medir e classificar o aluno, com base em reprodução de respostas
memorizadas, que culminam na nota ou média, compreendendo que
isso por si só é capaz de apontar se houve ou não aprendizagem.
Conforme afirma Sordi (2000, p. 236), “A obtenção da nota rege o
processo de ensino, deslocando para a periferia o interesse pelo ato de
conhecer”.
Culturalmente, a avaliação é concebida como um instrumento
de classificação. Tal paradigma precisa ser superado, dando lugar a uma
concepção de avaliação onde o foco seja a aprendizagem.
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Para Luckesi, o processo de avaliação consiste em diagnosticar
e decidir, dois processos interdependentes, visto que, não é possível
decidir sem antes termos um diagnóstico. Esse processo de diagnosticar
seria constituído por uma constatação e uma qualificação do objeto de
avaliação, podendo assim, em seguida, chegar a uma decisão.
Diagnóstico sem tomada de decisão é um curso de ação avaliativa que
não se completou.
Embora muito já se tenha dito e escrito sobre a importância da
avaliação no processo de ensino-aprendizagem como instrumento de
formação, inclusão e emancipação do aluno, percebe-se que a realidade
no cotidiano escolar ainda está longe de atender a essa premissa.
Este trabalho parte do princípio de que a avaliação é, acima de
tudo, a bússola orientadora de todo o processo ensino-aprendizagem e
que, além de permitir verificar em grande medida se cada um dos
objetivos foi atingido, possibilita adaptá-los às características e
interesses do aluno e adequar às propostas educativas ao nível de
aprendizagem da turma, cabendo um novo pensar e fazer a educação a
partir de suas práticas avaliativas.
Para Luckesi (1999, p. 33), a avaliação pode ser caracterizada
como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator
que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitálo ou para transformá-lo. Nesse sentido, avaliar a aprendizagem é
observar, criticar, ponderar, e analisar a realidade da aprendizagem
demonstrada ao longo do processo de ensino, e realimentar a prática
pedagógica, a postura do professor e sua relação com os alunos, com
base nos resultados dessas ações.
Um dos principais questionamentos de Lacoste (1998) em
relação à geografia escolar, a qual denominou “Geografia dos
Professores”, refere-se ao fato de essa disciplina estar centrada na
memória e na informação. A crítica se dá em função da fragmentação
curricular e da maneira como essa área do conhecimento foi
desenvolvida – ele afirma que “de todas as disciplinas ensinadas na
escola, a geografia é a única a parecer um saber sem aplicação prática
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fora do sistema de ensino”, realidade que ainda hoje se pode constatar
em várias situações do cotidiano das salas de aulas.
O objetivo primeiro da avaliação escolar não é aprovar ou
reprovar o aluno, mas reorientar o processo de ensino-aprendizagem,
caso a qualidade dos resultados alcançados não seja satisfatória, ou
encaminhar o educando para passos subsequentes na construção do seu
próprio conhecimento.
Uma avaliação que de fato tenha como finalidade a construção
de conhecimentos reais deve estar pautada nas seguintes bases:
diagnóstica, processual/contínua, cumulativa e participativa/
emancipatória.
De acordo com o Art. 24, inciso V, alínea da LDB (2324/96), a
verificação do rendimento escolar observará critérios como avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo
do período sobre os de eventuais provas finais.
De acordo com Antoni Zabala (1998), numa análise da avaliação
sob um aspecto qualitativo, tendo a aprendizagem como referencial
psicopedagógico, os resultados da avaliação se centram
prioritariamente no processo de ensino/aprendizagem.
Com base nisso, ele discute a avaliação em quatro fases: inicial,
reguladora, final e integradora.
Num primeiro momento do processo de ensino-aprendizagem,
ou seja, na avaliação inicial, o professor busca informações a respeito
do aluno, do que esse aluno sabe, do que ele sabe fazer e de como ele
é. De acordo com Zabala, esse seria o ponto de partida que deve permitir
estabelecer os tipos de atividades ou procedimentos que venham a
favorecer a aprendizagem do aluno.
A avaliação reguladora refere-se ao conhecimento que o
professor deve buscar em relação a como cada aluno aprende ao longo
do processo de ensino/aprendizagem, para se adaptar às novas
necessidades que se colocam.
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A avaliação final está relacionada aos resultados obtidos e aos
conhecimentos adquiridos pelos alunos. Diferenciando-se da avaliação
integradora ou somativa, que diz respeito a:
[...] um informe global do processo que, a partir do conhecimento
inicial (avaliação inicial), manifesta a trajetória seguida pelo aluno,
as medidas específicas que foram tomadas, o resultado final de todo
o processo e, especialmente, a partir desse conhecimento, as
previsões medidas específicas que foram tomadas, o resultado final
de todo o processo e, especialmente, a partir desse conhecimento,
as previsões sobre o que é necessário continuar fazendo ou o que é
necessário fazer de novo (ZABALLA, 1998).

Para Zabala (1998), a avaliação é um elemento-chave de todo o
processo de ensinar e aprender, sua função se encontra estritamente
ligada à função que se atribui a todo o processo.
Dependendo da concepção do professor, a avaliação poderá
exercer diferentes funções. Segundo Guba e Lincoln (1989), apud
Viana (2014), as ideias sobre avaliação podem ser mais bem
compreendidas quando sintetizadas em Gerações de Avaliação.
Mizukami (1986) tece as Gerações de Ensino definida a
abordagem ao qual o professor acha mais adequado para sua
metodologia em sala de aula, porém essas abordagens podem ser
misturadas de acordo com suas atividades e concepções em suas
metodologias ao decorrer de suas aulas para com suas observações no
aprendizado do aluno.
A Primeira Geração é caracterizada pela medida do desempenho
dos alunos. O conceito de avaliação se confundia com o de medida,
podendo ser chamada “pré-história da avaliação” relacionada à
abordagem tradicional de ensino (MIZUKAMI, 1986).
A Segunda Geração da Avaliação é conhecida como Geração da
Descrição, pois tinha a necessidade de compreender melhor o objeto
avaliado. A mensuração estava, nessa geração, a serviço da Avaliação,
ligando-se à abordagem de ensino comportamentalista (MIZUKAMI,
1986).
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Na Terceira Geração, não adiantava apenas a descrição dos
pontos fortes e fracos, visava ir além do como para avaliar o porquê.
Essa perspectiva de avaliação está relacionada à abordagem de ensino
cognitivista (MIZUKAMI, 1986), pois, baseado nessa compreensão, o
avaliador poderia regular e reorientar a construção do conhecimento. O
ponto de partida dessa Avaliação era o conhecimento prévio do aluno.
A Avaliação de Quarta Geração distingue-se das outras porque
é, antes de tudo, um processo sócio-político, na perspectiva da
abordagem sócio-cultural (MIZUKAMI, 1986), compartilhado e
colaborativo e tem como característica principal a negociação. As
avaliações têm o intuito de saber se aluno adquiriu noções e relações,
através de produções próprias, livres, explicações práticas,
considerando o erro, as respostas incompletas ou distorcidas, fugindo,
assim, da padronização.
A depender da concepção docente sobre a Geografia, a forma de
avaliação deste componente curricular sofre alterações com relação aos
objetivos e instrumentos. É necessário que se tenha clareza do que e
como se objetiva ensinar com este ou aquele conteúdo, para que se
estabeleçam critérios de avaliação pertinentes e coerentes. Numa
abordagem tradicional da Geografia, interessa a memorização de
conteúdo, desta forma o instrumento avaliativo comumente utilizado é
a prova, que exige muito mais a reprodução dos conceitos do que a
produção do conhecimento pelo aluno.
O processo avaliativo na Geografia é um referencial que auxilia
o educador a refletir sobre a sua práxis, ampliando as suas percepções
em relação ao educando, ao seu trabalho e, também, em torno de suas
próprias perspectivas de atuação. Considerar a avaliação como aliada
na qualificação dos resultados é uma forma de nortear a educação,
visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e das relações
que se estabelecem entre dois seres dotados de sentimentos e anseios:
professor e aluno.
O presente estudo é importante, pois a avaliação é um meio
que possibilita identificar as possíveis deficiências na aprendizagem e
corrigi-las, além de ser um parâmetro para o professor sobre o seu
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ensino. Deve, portanto, contribuir para criação de alternativas de ação
que visem melhorar o ensino e a aprendizagem na disciplina de
Geografia. A partir dessa afirmativa, nos questionamos: Que
concepções os professores têm sobre avaliação da aprendizagem? Quais
instrumentos avaliativos os professores utilizam em sala de aula e por
quê?
Diante do exposto, temos como objetivo compreender as
concepções e práticas avaliativas vivenciados pelos professores e suas
relações com as novas perspectivas de avaliação.
Por fim, que os achados desta pesquisa possam contribuir no
âmbito das novas perspectivas da avaliação, na expectativa de que os
professores possam se reconhecer nos resultados, repensar suas
metodologias e construir novos caminhos para a avaliação e
aprendizagem no ensino da Geografia.
METODOLOGIA
Este estudo enquadra-se como um estudo de caso de abordagem
qualitativa.
Iniciamos a pesquisa através de uma revisão de literatura. Ela é
uma parte vital do processo de investigação onde envolve localizar,
analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia, (utilizamos para
isso revistas científicas, livros, anais de congresso, resumos, etc.)
relacionada com nossa área de estudo, como informam Cardoso et al
(2010). “cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos dos
investigadores que o procederam e, só então, compreendido o
testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para sua própria
aventura” (CARDOSO, et al. 2010, p.7).
Em um segundo momento, realizamos uma análise descritiva –
exploratória na qual, de acordo com Minayo (1994), enfatiza se o
levantamento de informações que permitam apreender o universo de
significados, motivos, crenças, valores e atitudes relacionadas ao
fenômeno estudado, considerando - se, para tanto, o contexto sócio
histórico dos participantes do estudo.
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O campo de pesquisa é direcionado às instituições da Rede
Pública do estado de Pernambuco na cidade do Recife. Os sujeitos da
pesquisa são professores dessas instituições que ministrem o
componente curricular Geografia. Para uma pesquisa mais ampla serão
investigados professores com formação na área e/ou sem formação na
área.
Para a coleta de dados foi utilizado instrumentos de coleta de dados
às ferramentas avaliativas utilizadas pelos docentes, observações,
entrevistas semiestruturadas com eles e a análise do projeto pedagógico
da instituição em que os professores atuam. Para Moraes (2011) há
diversos instrumentos avaliativos capazes de coletar informações
fundamentais à realização da avaliação da aprendizagem, ficando em
maior destaque maior a prova, utilizada por inúmeros professores. Este
instrumento avaliativo, assim como outros, possui aspectos positivos e
negativos que são definidos a partir do que o professor faz com o seu
resultado.
Neste momento, estruturamos para a análise de dados a formulação
de perguntas a cerca das concepções e práticas sobre a avaliação da
aprendizagem utilizado em sua metodologia de ensino, sua estrutura e
os instrumentos avaliativos na disciplina de Geografia. Usamos para a
coleta de dados um questionário para categorizar dados gerais sobre
avaliação com 11 professores aos quais são professores supervisor de
estágio III nas escolas parceiras do IFPE – Campus Recife. Dentre os
professores que fizeram o questionário, 4 deles foram selecionados para
uma entrevista semiestruturada sobre suas concepções e práticas
avaliativas, assim como seus instrumentos avaliativos e estruturação em
para o ensino de Geografia na sala de aula em consonância com o
Projeto Político Pedagógico do colégio.
Nossa construção de dados está sendo realizada em 5 etapas, que
correspondem ao Ciclo da Experiência Kellyana (1963), compreendida
como construção, categorização e análise dos dados.

- 427 -

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir do levantamento dos dados pela entrevista
semiestruturada, obtivemos dados gerais a certa do Projeto Político
Pedagógico em consonância do ensino de Geografia nas escolas da rede
estadual de ensino da cidade do Recife, em diferentes bairros, sendo
eles o bairro do Hipódromo, bairro da Várzea, Tejipió e Mostardinha.
Por critério de exclusão, foram escolhidas quatro escolas de Referência
em Ensino Médio com os professores formados em Geografia atuantes,
os demais professores não se sentiram à vontade em ser entrevistados.
Os Colégios a serem destacados fazem parte do programa de
Ensino Integral de Pernambuco, onde os estudantes estudam durante a
semana o dia todo, numa carga horária mais ampla, juntamente com
algumas disciplinas extra pedagógica que são os projetos desenvolvidos
dentro da escola com o auxilio dos professores. Sendo assim, essas
escolas de Referência seguem um mesmo cronograma e ementa das
disciplinas, dentre elas Geografia, ao qual foi permitido o acesso este
cronograma e dos assuntos a serem abordados durante o ano letivo,
padronizando, assim, o ensino nas escolas de ensino Integral da cidade
do Recife.
Diante disso, foram feitas entrevistas com sete perguntas aos
professores sobre sua concepção sobre avaliação, sua prática avaliativa,
como se avalia em Geografia, quais os instrumentos avaliativos são
utilizados na aprendizagem dos alunos e qual a relação do Projeto
Político Pedagógico com a prática avaliativa utilizada pelo professor
em sala de aula.
INTERPRETAÇÕES DOS DADOS
Obedecendo a sequência das perguntas juntamente com os
objetivos específicos do plano de atividades, obtivemos os resultados
acerca das concepções e práticas de avaliação das escolas selecionadas,
respeitando assim, todo seu conhecimento e formação acadêmica no
ensino da Geografia. Serão destacadas a seguir, nas falas dos
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professores, letras para diferenciar as respostas entre um professor e
outro acerca do estudo em questão.
Na primeira pergunta foi perguntada qual a concepção sobre
avaliação. E de acordo com os professores das escolas A e B:
“A avaliação é um processo de aprendizagem, caracterizada pela
predominância dos procedimentos qualitativos sobre os
quantitativos dos processos sobre aspectos de natureza cumulativa,
continua, sistemática, extensiva e classificatória”.

De acordo com Lukesi (1999, p. 33), a avaliação pode ser
caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto
avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do
mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. Uma vez que os
professores citem sobre os processos de aprendizagem, os mesmos
citam a qualidade da avaliação e sua natureza de forma construtivista,
e formativa a respeito da sua concepção avaliativa.
Na segunda pergunta, foi perguntado quando se avalia em
Geografia, e, agrupando as respostas dos professores:
“Avalia-se atendendo as necessidades de formação geral e
construindo aprendizagens sintonizadas com as possibilidades e os
interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade
atual”.

Na terceira pergunta, foi perguntado sobre a importância de
avaliar. Segundo os professores B e D:
“Avaliar é importante, pois assegura aos jovens para que
reconheçam suas potencialidades e vocações, identifiquem
perspectivas, construam aspirações e metas de formação e inserção
profissional no mercado de trabalho e também na sociedade em
geral”.

Sendo a pergunta número dois e número três complementares,
chega – se a uma concepção que não se pretende “aprovar” o aluno a
todo custo, “sem saber nada”. O que se pretende, na realidade, é levar
o educando a perceber que a escola não é a dona do saber e da verdade,
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é saber que ele traz consigo conhecimentos adquiridos em outros
ambientes, que podem e devem servir como base para a aquisição de
novos saberes, levando em conta o conhecimento prévio do estudante
nas demais disciplinas estudadas na escola como também fora do
espaço escolar.
Cabe ao professor, nesse momento, estabelecer essa relação
entre esses conhecimentos, promovendo a formação de cidadãos
críticos, capazes e atuantes.
A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Lei n.º
9394, de 20 de dezembro de 1996).

Na quarta pergunta foi perguntado sobre os instrumentos
avaliativos utilizados na aprendizagem em sala de aula. Todos os
professores falaram provas, exercícios, seminários. Complementando o
que foi assinalado pelos professores, o professor C justifica:
“[...] Os instrumentos avaliativos utilizados são as aprendizagens
vivenciadas em situações didáticas planejadas por unidades
didáticas bimestrais, verificação de aprendizagem em forma de
exercícios sendo atribuída notas durante essa construção.”

Mizukami (1986) também corrobora sobre processos avaliativos
que para alguns professores seja uma característica para metodologias
na avaliação da aprendizagem, sendo um processo de assimilação do
conteúdo discutido em aula dinâmico, objetivo e reflexivo. Ainda
segundo a autora, ela destaca na terceira geração sobre avaliação
cognitiva, o que leva em consideração todo o processo de assimilação
do conhecimento que desde as primeiras aulas o aluno é avaliado com
sua participação e seu conhecimento prévio quando questionado em
sala de aula.
Segundo Chervallad (1991), as notas fazem parte de uma
negociação entre o professor e seus alunos, ou pelo menos, em arranjo
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que lhe permite fazer trabalhar, ficar em silêncio, prestar atenção, em
vista do objetivo supremo: passar de ano.
Avaliação não é uma operação instantânea. Leva tempo, requer
um trabalho de elaboração de instrumentos, de administração, de
provas, de codificação e interpretação de resultados.
O professor deve avaliar por razões diversas, não apenas para
fundamentar uma decisão de orientação. Avalia para gerir a
progressão no programa, para motivar o aluno, para manter a ordem,
para informar os pais, à administração, para certificar os
conhecimentos do ano e, portanto para garantir o direito a uma
promoção (PERRENOUD, 1999).

Segundo a fala dos professores, “avaliar requer consciência
crítica, abertura e predisposição para aceitar o que precisa ser mudado,
compreensão dos limites do outro e um possível auxílio ao educando
que se está formando, se desenvolvendo e construindo conhecimentos,
hábitos, competências e valores indispensáveis que o conduza à
realização de si mesmo e ao reconhecimento do outro como sujeito”.
Sobre a quinta pergunta foi perguntada o porquê da escolha
desses instrumentos avaliativos, e os professores falaram que no novo
PPP da instituição juntamente com o Programa Integral da rede estadual
de ensino possibilita o conhecimento cognitivo do estudante, quebrando
o paradigma da abordagem tradicional de ensino como também
avaliativo, no sentido de ter apenas o instrumento avaliativo prova para
se avaliar, o que deixava os alunos mais acanhados para participar nas
aulas por “não saber” os questionamentos levantados em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo compreender as concepções e
práticas avaliativas vivenciados pelos professores e suas relações com
as novas perspectivas de avaliação.
Observamos que não existe fórmula pronta para que o professor
realize uma boa avaliação. Os instrumentos devem ser diversificados,
sucessivos, participativos, relevantes e significativos, sendo
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construídos pelo professor de modo que se possa compreender como a
construção do conhecimento está ocorrendo em seus alunos.
Diversificando os instrumentos é possível abranger todos os aspectos
do desempenho do aluno.
Considerar e valorizar a participação do aluno, seus exercícios
feitos em aula e em casa, trabalhos de pesquisa em grupo e individual,
interpretação, produção textual, debates, organização do caderno,
frequência, disciplina, seu interesse, iniciativa, autonomia,
questionamentos, empenho e desempenho. Essas observações devem
fazer parte do dia a dia do professor, pois trata-se de considerações que
não são possíveis de serem avaliadas com uma prova. É importante a
utilização de vários instrumentos, no sentido de avaliar o aluno em
todas as suas vertentes.
É decisivo o papel que o professor realiza no cotidiano da escola.
Esse precisa ser objeto de estudo, de planejamento e de ações coletivas
no interior da escola, para o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico que realmente promova a aprendizagem dos alunos.
A avaliação é uma questão que merece a reflexão dos
professores, que devem se questionar sobre os instrumentos utilizados,
sua produção, a frequência em que ocorrem, os critérios de avaliação e
os seus objetivos.
Esperamos que essas reflexões postas aqui contribuam para o
repensar a avaliação em geografia e, ao mesmo tempo, instiguem a
outros pesquisadores estudarem sobre o tema.
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INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é um processo de extrema importância
para as licenciaturas, ele contribui para a formação profissional do
aluno, ligando a teoria vista durante a graduação, com a prática docente
exercida durante o estágio. Nesse sentido, o estágio supervisionado se
torna o lócus, da experiência docente para o futuro profissional. A Lei
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008) discorre acerca
do que é ou não obrigatório (Art. 2º) para o estudante de graduação.
Para esta lei, o estágio é “um ato que visa à preparação para o trabalho
produtivo do estudante”. Portanto, conseguimos observar que é durante
esse processo que o graduando percebe a realidade da sala de aula, e
assim, consegue através de sondagens, se preparar e construir
metodologias, a fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem
daquele espaço. Assim, através do estágio supervisionado, foi possível
identificar as dificuldades de aprendizagem nas aulas de geografia,
corroborando ao incentivo em procurar métodos para que o alunado
conseguisse compreender sobre aquilo que eles haviam discutido
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durante as aulas, e assim surgiu a ideia de trabalhar com os mapas
conceituais, introduzindo-os nas salas dos 6ºs anos. Na elaboração
destes mapas, cada parte é conectada com o restante, criando uma
ligação entre os conceitos, permitindo com que o aluno consiga
relacionar os assuntos estudados, assim como, permite ao professor
avaliar o desenvolvimento individual, a partir das produções dos mapas.
A partir do exposto, este trabalho possui como principal
objetivo demonstrar a aplicabilidade desta prática pedagógica, a partir
dos resultados vistos, contribuindo posteriormente para os profissionais
docente. A atividade de construção dos mapas conceituais se deu, de
início, questionando os alunos acerca do que eles entendiam sobre
mapas conceituais, a priori, nenhum aluno conhecia a metodologia.
Assim foi conduzida uma aula introdutória e descontraída, para firmar
uma parceria entre aluno e estagiário. Logo em seguida foram
mostrados slides com exemplos de como construí-los, e, como exercício
cada aluno construiu seu próprio mapa conceitual, falando sobre si
mesmo, para entender questões como: estrutura e importância dos
mapas. Durante as aulas, foram construídos mapas individualmente,
acerca de cada assunto estudado, e no decorrer das atividades, foi
perceptível o engajamento naquela produção, e no final do estágio, após
uma nova sondagem foi notório os resultados positivos em relação a
aprendizagem daqueles alunos.
METODOLOGIA
Para a construção do trabalho foram utilizados autores que
discutem sobre estágio supervisionado; a construção e aplicação de
mapas mentais e conceituais em sala de aula, dentre outros que abordam
tema relevantes para a pesquisa. Utilizando o método de pesquisa
bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32) “é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de
web sites”.
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Assim, foram utilizados autores como: Pontuschka (2009)
Cavalcanti (2010) Pimenta e Lima (2004), entre outros autores que
abordam o tema proposto.
Após a revisão bibliográfica e o início das aulas do estágio
supervisionado, se deu a concretização da pesquisa, onde a estagiária
utilizou os mapas conceituais como ferramenta metodológica durante a
experiência do estágio supervionado II, que aconteceu no ano de 2019,
numa escola de educação básica da cidade de Arapiraca-AL, com
alunos do 6º ano do ensino fundamental.
A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado é uma exigência incumbida na LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 nos cursos
de licenciatura. Este, é uma atividade obrigatória para os alunos dos
cursos de licenciatura, e se apresentam como uma experiência
importante e extremamente relevante para a vida profissional do futuro
professor. Para Barreiro e Gebran (2006, p. 20) “o estágio [...] pode se
construir no lócus de reflexão e formação da identidade ao propiciar
embates no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas
numa perspectiva reflexiva e crítica, desde que efetivado com essa
finalidade” Nesse sentido, é válido enfatizar a importância da troca de
experiências vividas pelo aluno durante a experiência do estágio.
Portanto, estágio se caracteriza como um importante momento
da vida acadêmica de um aluno de licenciatura, pois é nele que o futuro
docente terá seu primeiro contato com o seu campo de atuação, estando
dentro de uma realidade educacional, onde irá observar e construir
práticas pedagógicas, como também, entender o funcionamento da
instituição de ensino como um todo.
Nesse sentido, o principal objetivo do estágio supervisionado é
propiciar ao aluno/estagiário um momento em que ele poderá aplicar
seus conhecimentos acadêmicos, permitindo a construção de novos
conhecimentos e práticas pedagógicas, conciliando a teoria vista nas
aulas e a prática, durante o estágio. Para Pimenta e Lima (2004, p. 34)
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“o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é
indissociável da prática”.
É essencial ao processo do estágio supervisionado, que o aluno
esteja aberto a todo o conhecimento propiciado pela experiência, desde
as questões burocráticas de como funciona uma escola, à como planejar
uma aula, os principais temas debatidos numa reunião, em um conselho
de classe e etc. Kulcsar (1991) considera os “estágios supervisionados
uma parte importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles
podem representar, em certa medida, o elo de articulação orgânica com
a própria realidade” (KULCSAR, 1991, p. 63).
Ainda, para que o estágio supervisionado consiga ser tudo
aquilo que é esperado, além do comprometimento do aluno/estagiário,
é de extrema importância que todo esse processo seja acompanhado de
perto pelo professor/orientador, pois, na realidade, muitas vezes o aluno
é “jogado” dentro de uma sala de aula, sem que ao menos tenha
conhecimento da realidade da turma, do funcionamento da própria
escola e também como a disciplina é dada por aquele profissional, assim
“o desenvolvimento do estágio precisa ser orientado por procedimentos
definidos que visem ao melhor aproveitamento dos momentos
destinados a disciplina” (KENSKI, 1991, p.39).
O estágio é o momento em que o aluno/estagiário poderá colocar
em prática tudo que aprendeu durante a sua formação, e assim, se dar a
chance de errar, aprender com os erros, testar novos métodos de ensino,
práticas, e permitir sair um novo profissional, após a sua conclusão.
MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
A Geografia, a partir dos anos 80 e 90, passou diversos
movimentos referentes a renovações em seu currículo, tanto escolar
como academicamente, modificando a prática de professores e
pesquisadores, que começaram a repensar os conteúdos a serem
ofertados pela disciplina. Dentre esses movimentos, o ensino
significativo tem sido uma das alternativas propostas em sala de aula,
que visa ofertar os conteúdos de forma dinâmica e contextualizada. A
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geografia passa a ter característica indagadora, possibilitando aos
alunos a oportunidade de serem os sujeitos ativos das suas
aprendizagens.
Assim, Cavalcanti (2010, p.7), afirma que:
A meta de formação de conceitos geográficos no ensino tem sido
delineada desde a década de 1980, quando se explicitou uma
compreensão de que ensinar Geografia não é ensinar um conjunto
de conteúdos e temas, mas é, antes de tudo, ensinar um modo
específico de pensar, de perceber a realidade. Trata-se de ensinar
um modo de pensar geográfico, um olhar geográfico, um raciocínio
geográfico (CAVALCANTI, 2010, p.7).

A geografia escolar atualmente com as propostas dos
parâmetros curriculares nacionais (PCN) adota uma abordagem mais
problematizada, instigando os alunos a discutir problemas
contemporâneos e buscar soluções para eles. Dissociando da forma
mais descritiva, que estava vinculada ao ensino tradicional.
No conteúdo do ensino fundamental a geografia trabalha com
conceitos e conhecimentos presentes no cotidiano dos alunos, focando
em suas realidades sociais, através das categorias de análises que são:
o espaço geográfico, território, paisagem, lugar, região e natureza, o
conjunto desses conceitos durante todo o percurso letivo oferece o
conhecimento prévio sistematizado.
Segundo Pontuschka; Paganelli; Cacete (2009, p.122) o
processo de produção dos conceitos básicos da ciência difere da
formação de conceitos pela criança e adolescente, quando se constata
ao examinar as práticas de pesquisa dos epistemólogos e psicólogos
(Piaget, Vygotsky e Luria) em suas análises de questões relativas a
construção e ao desenvolvimento lógico, espacial, temporal, social, e
moral da criança, do adolescente e do adulto, cujos resultados são
considerados pelos educadores em suas práticas de sala de aula.
A parti da obra de Piaget que reconheceu os diversos níveis de
assimilação conceitual, enfatizando que é necessário a adaptação dos
conteúdos de acordo com a maturidade do aluno, possibilitou
abordagens em que a construção de um conceito pelo aluno dá-se por
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meio de etapas, que vão desde as percepções a imagem mental,
organizadas a abstratas da qual o aluno retira um elemento central que
contém o significado principal que se correlaciona com o todo
(ALMEIDA, 2010, p. 105).
A geografia possui os conceitos de espaço, tempo, escala e
localização, juntos formam o sujeito que detém noções de mundo bem
estruturadas, um conhecedor das ações práticas e apreensões de
fenômenos a partir do olhar geográfico num determinado espaço.
Diante da realidade da sala de aula buscamos conhecer através
da revisão bibliográfica a importância da utilização dos mapas
conceituais, como instrumento de ensino e aprendizagem na disciplina
de geografia, como um importante recurso didático para o professor e
aluno organizar os conteúdos ofertados, assim como desenvolver
melhor a leitura e compreensão.
O ensinar geografia ainda perpassa por problemáticas, pois
ainda se tem o livro didático, que também é importante, mas se torna o
principal, e as vezes, o único recurso em sala de aula como fonte das
assimilações do saber geográfico, deixando as aulas rotineiras sem
muitas expectativas, enquanto ao professor a perda da sua autonomia.
Trabalha conceitos na educação básica necessita levar em consideração
as experiências individuais dos alunos. A pouca carga horária e a falta
de planejamento dificulta essas ações, é notório que se pede ao aluno a
adaptação ao ambiente escolar, expondo a linguagem do professor,
excluindo a sua vivência fora da escola.
Iniciar os conteúdos buscando envolver o aluno com a
possibilidade de após e orientações necessárias sobre uma determinada
temática, ele puder realizar organizações e reflexões, principalmente
aos alunos que estão na fase da adolescência, contribuem para a
aprendizagem significativa, incentivando aos alunos o movimento de
praticar e apreender os conceitos. Barth (1987) recomenda tornar o
conhecimento transmissível, e para tanto delimitar o conteúdo no que é
essencial para um dado público, estruturá-lo numa hierarquia formal.
Dessa forma existe uma relação explícita entre o uso de mapas
conceituais e a aprendizagem significativa que pode ser inserida no
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ensino de geografia. Os mapas conceituais não possuem modelos
específicos, contribuindo para uma construção livre pelos alunos,
basicamente o que se pede em sua estrutura é a relação e hierarquização
dos conceitos. O aluno irá classificar os conceitos que para eles são
importantes ou mais compreendidos, e o professor poderá identificar
como o aluno compreenderá os conceitos e as ligações com outros
conceitos, as diferenciações entre o geral e específico. Também pode
destacar as palavras chaves de conteúdo, aproximando o aluno a
linguagem mais acadêmica.
O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar
significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no
contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma
matéria de ensino. Por exemplo, se o indivíduo que faz um mapa,
seja ele, digamos, professor ou aluno, une dois conceitos, através de
uma linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da relação
que vê entre esses conceitos (MOREIRA, 2012, p. 2).

Em relação aos mapas conceituais, eles podem contribuir para o
planejamento pelo professor, organizar ideias, ou seja, uma importante
ferramenta na aprendizagem. Podem serem construídos com uso de
tecnologias ou manualmente, desenhos, formas geométricas,
despertando também as criações artísticas. Dessa forma se apresentam
como recursos de comunicação, imaginação, revisão, gerenciamento do
tempo e uso da memória.
Para a aprendizagem é necessário que os mapas tenham uma
estética organizada sem exagero de informações, ou seja, sem poluição
visual. Nesse sentido o professor pode ser o norteador da construção do
mapa nos primeiros momentos. Atualmente é possível encontrar em
sites ou aplicativos modelos de mapas conceituais, mas é essencial
buscar ter o conteúdo ofertado bem realizado e contextualizá-los aos
mapas.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Inicialmente foi realizada uma aula introdutória, em que os
alunos puderam compreender o que eram mapas conceituais e como
funcionaria a dinâmica de elaboração deles, durante as aulas de
Geografia. Neste momento foi apresentado o conceito, exemplos de
mapas conceituais, além de ter sido construído um mapa conceitual
acerca do perfil do aluno, para servir de exemplo e para que eles
entendessem como funcionava a sua estrutura. A partir da segunda aula,
a estagiária solicitou a construção dos mapas conceituais como forma
de revisão do conteúdo estudado em sala de aula. Assim, o mapa além
de ser utilizado como ferramenta para revisão do conteúdo, serviu como
atividade avaliativa que era recolhida em toda aula seguinte a que foi
solicitada.
Os mapas conceituais que foram elaborados tiveram como
temas principais “Agentes internos e externos”, “Solo” e
“Combustíveis fósseis”, todos os mapas foram realizados pelos alunos
das turmas de 6º ano. A construção dos mapas possibilitou a estagiária
e aos alunos uma troca de experiências extremamente importante
durante o estágio, pois, foi nítido que aquela dinâmica ainda não havia
sido experimentada pela turma anteriormente, onde mostraram muito
entusiasmo durante as aulas.
Portanto, com o final da experiência, ficou estabelecido que na
medida em que os alunos usam o mapeamento conceitual como
ferramenta na aprendizagem, este pode contribuir para integrar,
reconciliar e diferenciar conceitos, poderão também usarem essa
técnica para analisar textos, capítulos de livros, e outros materiais
educativos do currículo.
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Figura 01
Imagens: mapas conceituais elaborados pelos alunos durante o
estágio com diversos conceitos.

Fonte: NOLASCO, R.N
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio supervisionado se apresenta como um importante
momento na vida de um estudante de licenciatura, em que ele poderá
aplicar a teoria estudada anteriormente em sala de aula. Assim, os
mapas conceituais se apresentam como uma ferramenta pedagógica que
pode e deve ser utilizada nas aulas de Geografia, para que o aluno possa
revisar o conteúdo visto durante as aulas, como também, servirá ao
professor como forma de avaliação, pois, o professor poderá avaliar o
processo de aprendizagem do aluno de acordo com seu mapa.
Portanto, esta pesquisa evidenciou a importância do uso e
construção de mapas mentais e conceituais nas aulas de geografia,
assim como, o papel do estágio supervisionado na formação do futuro
docente. O uso dos mapas conceituais durante as aulas do 6º ano, nas
aulas de Geografia, se mostrou extremamente importante no
desempenho dos alunos na avaliação final, assim como nas discussões
em sala de aula.
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INTRODUÇÃO
Este texto decorre do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
“O PIBID e o PRP na formação de professores de Geografia da
UNEB/Campus XI: narrativas, saberes e experiências” (SOUZA,
2021), cujo objetivo foi analisar as contribuições do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa
de Residência Pedagógica (PRP) na formação inicial do professor,
especificadamente dos discentes do curso de Licenciatura em Geografia
da Universidade do Estado da Bahia, Campus XI, Serrinha/BA, pois
esses programas fazem parte de um conjunto de ações ligadas às
Políticas Nacionais de Formação de Professores, vinculada ao
Ministério da Educação do Brasil, cujo intuito é proporcionar uma
aproximação com a prática docente, bem como com o cotidiano escolar
nas unidades parceiras.
A intenção desta escrita é socializar informações coletadas no
decurso da pesquisa de TCC que versa sobre dois importantes
programas de fomento ao magistério, o PIBID e o PRP, sobretudo para
os professores em formação docente inicial da UNEB de Serrinha-BA.
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METODOLOGIA
A pergunta que mobilizou e delimitou a pesquisa que decorre
este trabalho foi: - Qual a contribuição do PIBID e do PRP na/para a
formação inicial dos licenciandos em Geografia do Departamento de
Educação (DEDC), Campus XI/ da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB)? Para responder tal pergunta, alguns objetivos foram
delimitados. 1) analisar as contribuições do PIBID e do PRP na
formação inicial do professor, especificadamente dos discentes do
curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da
Bahia, Campus XI, Serrinha/BA; 2) discutir o PIBID e o PRP como
importantes programas que compõem a política pública de valorização
do magistério; 3) contextualizar a implementação e os projetos do
PIBID e do PRP na UNEB no curso de Licenciatura em Geografia do
DEDC da UNEB/Campus XI; 4) compreender as contribuições do
PIBID e do PRP para a formação de professores de Geografia do DEDC
da UNEB, Campus XI, Serrinha; 5) identificar, a partir das narrativas
dos licenciandos em Geografia, os saberes apreendidos na/sobre a
docência no âmbito do PIBID e do PRP.
Do ponto de vista da natureza da pesquisa, a investigação que
gerou este trabalho esteve pautada na abordagem qualitativa, do tipo
exploratória e documental, ancorada no método (auto)biográfico, cuja
recolha de informações centrou-se na análise documental, das propostas
dos subprojetos vinculados ao curso de Geografia da UNEB/Campus
XI e nas narrativas dos professores em formação inicial que
vivenciaram/vivenciam o PIBID e o PRP no DEDC da UNEB/Campus
XI/Serrinha., com o intuito de analisar as contribuições desses
subprojetos na formação inicial do professor de Geografia.
Quanto à inspiração no método (auto)biográfico, acreditamos
que as narrativas permitem compreender as experiências vividas nas
trajetórias formativas, pois a recolha destas permitiu, neste estudo,
analisar e cruzar as informações contidas nas narrativas escritas dos
colaboradores, de modo a responder a questão que moveu este estudo,
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pois as narrativas escritas dos sujeitos colaboradores possibilitaram
discorrer sobre o objeto pesquisado.
PIBID e PRP: importantes programas de formação docente
Os cursos de licenciatura deveriam ser mais valorizados e para
isso nos últimos anos, temos percebido a criação de alguns programas
financiados pelo governo federal, na perspectiva de valorizar ainda
mais os cursos de licenciatura. Nessa perspectiva, surgiram alguns
programas como PIBID e o PRP, os quais “[...] foram significativos os
investimentos no campo da formação docente” (ANADON;
GONÇALVES, 2018, p. 03).
O PIBID foi criado no ano 2007 e o PRP no ano de 2018. Por
serem programas financiados pelo governo federal, via CAPES,
contribuem diretamente para a elevação da qualidade da formação dos
graduandos em licenciatura nas universidades brasileiras. Tendo em
vista a importância e contribuições que os programas supracitados
ofertam para a formação do futuro professor, a UNEB, Campus XI,
esteve presente com alguns subprojetos desenvolvidos, sobretudo no
curso de Licenciatura em Geografia, pois:
Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer
processos de mudança no interior das instituições formadoras,
respondendo aos entraves e aos desafios apontados. Para isso, não
bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão
profunda dos diferentes aspectos que interferem na formação inicial
de professores, tais como: a organização institucional, a definição e
estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades da
atuação do professor, os processos formativos que envolvem
aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a
vinculação entre as escolas de formação inicial e os sistemas de
ensino (BRASIL, 2000, p.12).

Nesse contexto, a academia deve ser responsável por ofertar
embasamento teórico e prático para a construção identitária do futuro
professor para que assim ele consiga realizar o seu trabalho com
qualidade, enfrentado os problemas e as tarefas do ato de ensinar, pois
- 448 -

“[...] Há evidências de que muitos professores estão permanentemente
procurando novas e diferentes formas de trabalhar em ensinar; os
materiais, novos recursos; novas metodologías ” (CAVALCANTI,
2012, p. 29).
Em busca de atender a essa necessidade de aperfeiçoamento
profissional do professor ou fomentar a formação do professor, foi
instituído no ano de 2007 o PIBID, o qual foi nomeado por iniciativa
do MEC, em parceria com a CAPES. Pouco tempo depois, no ano de
2009, o PIBID se expandiu com os bons resultados alcançados com o
programa, passando a atender todas as áreas da Educação básica e está
presente em diversas regiões do Brasil.
O PIBID oferece bolsas de Iniciação à Docência aos alunos dos
cursos presenciais de licenciatura que se dediquem a ações nas escolas
públicas da educação básica que se comprometam ao exercício do
magistério nas redes públicas de ensino quando licenciados e que
estejam na primeira metade do curso de Licenciatura.
Inicialmente, o PIBID passou a atender seguindo uma ordem de
prioridade os cursos de Licenciatura em Física, Química, Matemática e
Biologia para o Ensino Médio e depois de implementado, o programa
passou por ampliações e passou a atender as outras licenciaturas. Nessa
perspectiva, Gatti, André, Gimenes e Ferragut (2014) apontam que o
PIBID é uma proposta de valorização e aprimoramento do magistério,
contribuindo para a integração entre teoria e prática, ao aproximar a
universidade à escola básica.
Nesse contexto, o programa visa levantar pontos positivos
dando apoio aos anos iniciais no que se refere a formação do professor
para melhoria da educação básica e para isso, traça alguns objetivos
importantes a serem alcançados como incentivar a formação de
docentes em nível superior, contribuir para a valorização do magistério,
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura.
Dentre os objetivos, o programa visa a valorização do
magistério, isso porque as ações desenvolvidas pelo PIBID estão
vinculadas ao Plano de Desenvolvimento Educacional, o qual articula
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com CAPES e visa garantir condições adequadas para a formação e
remuneração diante das exigências em termos de desempenhos do
docente nas práticas educativas na educação básica.
Além da valorização do magistério, o programa tem a
capacidade de proporcionar aos bolsistas vivências da docência na
escola, antes mesmo da sua formação, ou seja, o programa dispõe de
atividades que os licenciandos precisam desenvolver na escola e estas
estão pautadas em metodologias ativas inovadoras para o ensino e
aprendizagem. Nessa perspectiva, Parnaíba (2016) aponta que o PIBID,
além de ser um programa de aperfeiçoamento e valorização da
formação de futuros professores para a educação básica, ele demarca a
história e a evolução dos cursos de licenciatura no Brasil por possibilitar
uma formação mais qualificada para o exercício docente.
A elevação na qualidade das ações acadêmicas voltadas a
formação inicial nos cursos de licenciatura das instituições e inserção
de graduandos no cotidiano escolar da rede pública de educação é
também um dos objetivos do programa, o qual tenta proporcionar
experiências metodológicas inovadoras.
Durante a participação no programa, os bolsistas de Iniciação à
Docência - ID’s, assim identificados, são acompanhados pelo professor
da unidade escolar (supervisor) e pelo professor na universidade
(coordenador). Nessa perspectiva, as autoras Gatti, André, Gimenes e
Ferragut (2014) salientam que o PIBID tanto é formação inicial para os
licenciandos como, também é formação continuada para os professores
das escolas públicas e para os professores das instituições de ensino
superior participantes porque oportuniza estudos, pesquisa e extensão.
O PRP, diferentemente do PIBID, contempla os estudantes que
estejam na segunda metade do curso de Licenciatura e apresenta-se
como sendo um programa de aperfeiçoamento do estágio curricular
supervisionado instituído em 2018 pela portaria 38/2018. Este
programa faz parte do processo de modernização do PIBID.
Um dos diferenciais do PRP e principais objetivos do
programa está a iniciativa de apoio as instituições superiores de ensino
na implementação de projetos que estimulem a articulação da teoria e
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prática nos cursos de licenciatura também conduzidos em parcerias com
as unidades escolares de ensino público de educação básica, ou seja,
entre as atividades desenvolvidas no programa, a regência em sala é
uma das intervenções pedagógicas mais importantes para serem
realizada, permitindo ao bolsista residente, egresso do programa,
participar e vivenciar momentos de formação docente na educação
básica, aprender com os bolsistas preceptores, professores regentes das
escolas parceiras do PRP, trocar saberes e fazeres docentes e contribuir
com a qualidade de ensino na escola básica parceira, a partir do
desenvolvimento das habilidades e competências apreendidas no PRP.
Nesse contexto, Costa, Silva e Bento (2019, p. 600) afirmam que o PRP
“[...] na interface com o Estágio Supervisionado, proporciona ao
graduando uma prática mais proveitosa no contexto escolar, é um
vínculo muito positivo entre as IES e a escola.”
A participação dos preceptores, docentes orientadores e
bolsistas residentes no PRP visa contemplar ações como regências em
sala de aula e intervenções pedagógica, pois possibilita articular a
dimensão teórica e prática, incentiva a criatividade, troca de ideias e
experiências entre todos os participantes. Dessa forma, o bolsista
residente acaba assumindo uma postura investigativa e reflexiva em
relação as suas futuras práticas docentes em sala de aula podendo assim
repensar em intervenções que contribuam na melhoria do ensino.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A UNEB é uma instituição de ensino superior que existe desde
o ano de 1983 e, desde então, está mantida pelo Governo do Estado que
oferece cursos de formação diversa em 30 (trinta) departamentos,
situados em 26 (vinte e seis) Campi, tendo um localizado na capital do
estado da Bahia, onde também se encontra sediada a administração
central da universidade e os demais estão espalhados em diferentes
municípios baianos.
O DEDC, Campus XI, Serrinha, teve sua origem a partir da
Faculdade Estadual de Serrinha (FES), criada em 1988 e, nos dias
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atuais, oferta os cursos de Bacharelado em Administração e duas
Licenciaturas, uma em Geografia e outra em Pedagogia e possui em sua
história o desenvolvimento de alguns subprojetos do PIBID e PRP.
Ao longo dos últimos anos, no curso de Licenciatura em
Geografia da UNEB – Campus XI/Serrinha, foram desenvolvidos
quatro subprojetos do PIBID e um PRP. O primeiro do PIBID foi “O
ensino de Geografia e a formação dos professores: Diálogos e práticas
entre estudantes da licenciatura em Geografia da UNEB, Campus XI e
professores das escolas estaduais de ensino fundamental II e médio de
Serrinha, Ba” (BATISTA, 2011), o qual teve por objetivo problematizar
a dimensão da práxis na formação do professor da Geografia, visando
investigar as concepções teóricos-metodológicas que guiam as ações do
professor com a intensão de instigar práticas de ensino da Geografia
escolar numa perspectiva crítico-reflexiva, ou seja, onde haja uma
reflexão de ações docente crítica que envolvam práticas para a
Geografia escolar pautadas na pesquisa e interdisciplinaridade.
O segundo subprojeto do PIBID foi “Formação docente e
Geografia escolar: das práticas e saberes espaciais à construção do
conhecimento geográfico” (BATISTA; OLIVEIRA; PORTUGAL,
2013) buscou contemplar ações pedagógicas, cujo público-alvo eram
estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, na educação regular em
alguns municípios que compõem o Território do Sisal. As ações que
foram desenvolvidas pelos bolsistas estavam pautadas nas diversas
linguagens, num esforço de possibilitar a inserção dos licenciandos em
Geografia nas escolas de ensinos fundamental II e médio em alguns dos
municípios que compõem o Território do Sisal.
O terceiro subprojeto do PIBID foi “Educação Geográfica:
Diversas linguagens, formação docente e Geografia escolar”
(OLIVEIRA, PORTUGAL, 2018) tinha como objetivo continuar
possibilitando aos professores em formação inicial a inserção das
diversas linguagens no ensino da Geografia com a utilização de
dispositivos didáticos pedagógicos na tentativa de ampliar o ensino e a
aprendizagem dos conteúdos da Geografia escolar, permitindo ao
futuro professor uma melhor formação docente, tornando-o pesquisador
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da sua própria prática pedagógica, possibilitando o ensino dos
conteúdos da Geografia escolar menos enfadonho e memorativo,
facilitando diretamente o ensino e aprendizagem dos conteúdos
contribuindo para a formação de um sujeito crítico. Nesse contexto,
Duarte et al (2014, p. 02) asseveram que:
Tendo em vista a importância da geografia escolar na formação de
cidadãos críticos [...] é importante que o professor de Geografia
trabalhe em sala de aula de maneira reflexiva [...] e que os
conhecimentos sejam construídos a partir da interação dos alunos
com o professor, ambos, sujeitos ativos no processo de ensino e
aprendizagem.

Desse modo, o subprojeto “Educação Geográfica: Diversas
linguagens, formação docente e Geografia escolar” (OLIVEIRA,
PORTUGAL, 2018) visou contemplar as diversas linguagens enquanto
recursos didáticos pedagógicos para abordar os conteúdos escolares da
Geografia escolar.
O quarto subprojeto, em desenvolvimento, “Formação docente,
Geografia escolar e Conhecimento histórico-crítico: O PIBID na
organização do ensino e aprendizagens geográficas, no Território do
Sisal, Ba” (BATISTA; CARDOSO, 2020) tem como objetivo a
promoção de uma efetiva interação do curso de licenciatura em
Geografia do Campus XI da UNEB com as escolas básicas do Território
do Sisal envolvendo o município de Serrinha, Lamarão e Biritinga,
tonificando, então, articular a teoria crítica no entendimento da prática
para o endurecimento da formação do professor de Geografia visando
um perspectiva superadora da realidade educacional do ensino da
Geografia na realidade das escolas básicas de educação pública do
Brasil.
O quarto subprojeto do PIBID também possibilita algumas
estratégias que abordam a articulação com a BNCC, as quais dão ênfase
aos objetivos da aprendizagem de modo a valorizar o conteúdo
curricular da Geografia e os conhecimentos pedagógicos do conteúdo,
cujas ações envolvem a integração e valorização dos grupos nas
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unidades parceiras e o núcleo, seminários colaborativos e participação
em eventos locais e regionais.
O primeiro subprojeto do PRP, em desenvolvimento,
desenvolvido no curso de Licenciatura em Geografia, do DEDC da
UNEB/Campus/XI/Serrinha, é “Formação Docente, Geografia Escolar
e Educação Geográfica: Residência Pedagógica no Território do Sisal”
(PORTUGAL; OLIVEIRA, 2020).
As intenções deste primeiro subprojeto do PRP são: - qualificar
a formação inicial do/a professor/a de Geografia através de proposições
didático-pedagógicas e do exercício da docência em escolas públicas no
Território de Identidade do Sisal da Bahia; - promover de momentos
formativos, tendo em vista a proposição de estratégias metodológicas
inovadoras para ensinar e aprender conceitos e temas da Geografia
Escolar, principalmente a partir de leituras visando a apropriação de tais
conceitos temas, processos, fenômenos e fatos geográficos, ancoradas
na seleção e abordagem dos conteúdos propostos e as habilidades e
competências previstas na Base Nacional Comum Curricular; - discutir
o ensino da Geografia baseado na articulação teoria-prática, na relação
conteúdo-forma, possibilitando uma formação voltada para o exercício
da docência; - desenvolver propostas pedagógicas ancoradas no uso das
diversas linguagens e nas Tecnologias de Informação e de
Comunicação; - produzir artefatos didático-pedagógicos para serem
utilizados pelos/as residentes e preceptores/as nas aulas de Geografia
da educação básica nas escolas-campo; - fomentar o exercício da
docência, no âmbito da formação profissional, tendo em vista a
construção da identidade do/a professor/a de Geografia e melhoria do
ensino nas escolas-campo da rede pública no Território de Identidade
do Sisal.
Vale salientar que os subprojetos, em vigor, o PRP “Formação
Docente, Geografia Escolar e Educação Geográfica: Residência
Pedagógica no Território do Sisal” (PORTUGAL; OLIVEIRA, 2020) e
o PIBID “Formação docente, Geografia escolar e Conhecimento
histórico-crítico: O PIBID na organização do ensino e aprendizagens
geográficas, no Território do Sisal, Ba” (BATISTA; CARDOSO, 2020)
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iniciaram suas atividades em novembro de 2020, após deliberações da
CAPES e da coordenação central da UNEB que autorizaram o início
desses subprojetos no período pandêmico, cujas ações tiveram que se
adequar às atividades remotas, tendo em vista que as aulas presenciais
na educação básica na Bahia estão suspensas desde março de 2020 por
causa da COVID-19.
Sobre a contribuição dos subprojetos do PIBID e do PRP na
formação do professor de Geografia do DEDC da UNEB/Campus
XI/Serrinha, as narrativas expõem que:
Toda a experiência foi marcante, especialmente as leituras e
debates com a professora coordenadora e demais bolsistas,
bem como os projetos de intervenção que possibilitou a
dimensão da práxis no processo de formação e a visão de
totalidade, interdisciplinaridade e pesquisa, o que contribuiu
fortemente para a construção de minha identidade docente.
Atuei de 2014 até 2020 como professora. E, apesar de
durante esse período não atuar na minha área, os saberes
desenvolvidos e apreendidos enquanto bolsista do PIBID
serviram demais, não só para minha atuação profissional,
mas para a minha vida (Ex-graduanda A29 - Narrativa escrita,
2021).
Costumo dizer, e sem medo de errar, que PIBID foi o
diferencial na minha formação docente, ao longo dos dois
anos que participei do subprojeto “Formação Docente e
Geografia Escolar: das práticas e saberes espaciais à
construção do conhecimento Geográfico” apreendi e
vivenciei momentos que jamais vivenciaria se estivesse
apenas restrito às quatro paredes da universidade. O PIBID
me levou ao chão da escola, onde os nossos saberes teóricos
precisam de alguma maneira se tornar em prática e aí é que
acontece a transposição didática, tão importante para um
estudante de licenciatura e para a produção e mediação do
conhecimento. Os projetos desenvolvidos no PIBID foram
grandes aliados nos estágios curriculares, e posteriormente
29

Os colaboradores foram identificados como graduando(a) e ex-graduando(a),
acompanhado por letra do alfabeto, cuja intenção foi preservar seus respectivos
nomes, conforme estabelece o Termo de Livre Esclarecido.
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em estágios remunerados. [...] as habilidades desenvolvidas
nos projetos do PIBID, tais atividades se tornaram fáceis e
mais prazerosa de se trabalhar. Fazer parte dos projetos, das
reuniões pedagógicas, das discussões teóricas voltados para
o fazer pedagógico me proporcionou uma importante
formação e me fizeram ser um profissional diferente.
[...]Além das trocas e vivências proporcionada pelo
programa no chão da universidade, diria que a possibilidade
de participar de eventos, conhecer professores que são
referências na área, produzir escritas e apresentar em
diferentes lugares da Bahia e do Brasil, foram grandes
legados deixados pelo PIBID [...] (Ex-graduando B Narrativa escrita, 2021).
[...] o subprojeto Educação Geográfica: Diversas
linguagens, Formação docente e Geografia Escolar” dispôs
de ações que estavam ligadas ao modo de ensino, dispondo
de possibilidades para o ensino e aprendizagem com a
utilização das diversas linguagens como recursos didáticos
pedagógicos para abordar os conteúdos da Geografia
escolar. Com isso, as atividades desenvolvidas contribuíram
muito para a construção de ideias e muitos saberes. Dentre
as atividades realizadas que eu mais gostava posso citar os
encontros Geoformativos, as ações em sala de aula com a
utilização dos aparatos didáticos, as escritas de artigos,
apresentações de trabalhos científicos em eventos
maravilhosos bem como a possibilidade de conhecimento e
interação com outros indivíduos, o que tornou ainda mais
riquíssimo o processo de aprendizagens (Graduanda C –
Narrativa escrita, 2021).
[...] é inexplicável como o PIBID age mesmo antes de
agirmos, nunca pensei que me enxergaria em uma sala de
aula na qual eu saí há exatos quatro anos, como
“professora”, é estranho pensar que faço licenciatura, e que,
por algum motivo estar na sala de aula mesmo que virtual era
algo que me assustava e com o PIBIB passa ser algo natural
(Graduanda D – Narrativa escrita, 2021).
Vi no Programa Residência Pedagógica a oportunidade de
desenvolvimento profissional e pessoal, o qual contribui
imensamente nas aprendizagens das teóricas e práticas

- 456 -

pedagógicas, além de possibilizar que os graduandos tenham
uma formação complementar extraclasse, além disso, o PRP
contribuiu na permanência dos graduandos na universidade,
pois fomenta uma bolsa de 400 reais para aqueles envolvidos
no programa [...] (Graduanda E – Escrita narrativa, 2021).

Diante das narrativas dos colaboradores deste estudo, é possível
afirmar que o PIBID e o PRP se constituem como importantes
programas de valorização do magistério, de possibilidades de
permanência de graduandos no curso de Licenciatura em Geografia no
DEDC da UNEB/Campus XI/Serrinha, bem como são programas que
contribuem de maneira significativa com a formação docente por
possibilitarem trocas de saberes e de fazeres docentes entre a instituição
formadora, neste caso, a UNEB de Serrinha, e as escolas básicas
parceiras, as quais se constituem, também, como importantes espaços
formativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de suma relevância discutir sobre a importância e as
contribuições do PIBID e do PRP para/na formação inicial de
licenciados em Geografia do DEDC da UNEB, Campus XI, Serrinha –
BA, tendo em vista que esses programas se destacam como importantes
políticas públicas educacionais nos processos de formação inicial de
professores.
As narrativas expostas demonstraram que os subprojetos do
PIBID e do PRP contribuíram/contribuem de forma significativa com a
formação docente dos licenciados em Geografia da UNEB de Serrinha,
pois esses dois programas possibilitaram/possibilitam aos graduandos
vivências significativas, mesmo terem experienciado a escola em outros
momentos da formação, como em Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado.
Para os colaboradores deste estudo, ficou nítido que o PIBID e
o PRP possibilitou/possibilita a construção de saberes e experiências no
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chão da escola, além de proporcionar o aperfeiçoamento profissional e
a construção da identidade docente.
Desse modo, pode-se afirmar que esses programas, PIBID e
PRP, financiados pela CAPES, pelo governo federal, necessitam
permanecer e fazer parte dos processos de formação inicial de
professores nas diferentes instituições de ensino superior no Brasil, pois
eles têm garantido a conclusão dos licenciandos ao garantir bolsas que
possibilitam seus deslocamentos, parte de sua alimentação e aquisição
de equipamentos tecnológicos, os quais são imprescindíveis nos
processos de formação inicial, além de mantê-los por mais tempo nas
escolas, nos espaços onde irão atuar profissionalmente.
REFERÊNCIAS
ANADON, Simone Barreto; GONÇALVES, Suzane Vieira. PIBID e
Residência Pedagógica: Efeitos nos cursos de Licenciaturas. In: X
CIDU Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária
'envolvimento estudantil', 2018, Porto Alegre. Anais... X CIDU Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária Envolvimento
Estudantil no Ensino Superior. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2018. v. 1.
BATISTA, Marize Damiana Batista e. O ensino de Geografia e a
formação dos professores: Diálogos e práticas entre estudantes da
licenciatura em Geografia da UNEB, Campus XI e professores das
escolas estaduais de ensino fundamental II e médio de Serrinha, Ba.
Subprojeto do PIBID. Departamento de Educação da Universidade do
Estado da Bahia. Colegiado do Curso de Licenciatura em Geografia,
Campus XI, Serrinha, Bahia, 2011. (Digitalizado)
BATISTA, Marize Damiana Batista e; OLIVEIRA, Simone Santos de;
PORTUGAL, Jussara Fraga. Formação docente e Geografia
escolar: das práticas e saberes espaciais à construção do conhecimento
geográfico. Subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Colegiado do curso de
- 458 -

Licenciatura em Geografia do Departamento de Educação da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, Serrinha,
2013. (Digitalizado).
BATISTA, Marize Damiana Batista; CARDOSO, Ivan dos Reis.
Formação docente, Geografia escolar e Conhecimento históricocrítico: O PIBID na organização do ensino e aprendizagens
geográficas, no Território do Sisal, Ba. Subprojeto do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES).
Colegiado do curso de Licenciatura em Geografia do Departamento de
Educação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI,
Serrinha, 2020. (Digitalizado).
BRASIL, Ministério da Educação. Proposta de diretrizes para a
formação inicial de professores da educação básica, em cursos de
nível superior. MEC, 2000. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/basica.pdf. Acesso: 03 abr.
2021.
CAVALCANTI, L. S. Geografia e Práticas de Ensino. Ed.
Alternativa, Goiânia: GO, 2012.
COSTA, Eloiza Roza Dias da; SILVA, João Felix da; BENTO, Maria
das Graças. O Programa de Residência Pedagógica: Uma Alternativa
para a aproximação entre o acadêmico e o projeto político pedagógico
da escola. Id on Line Rev. Mult. Psic. V.13, N. 48 p. 595-608,
Dezembro/2019 - ISSN 1981-1179 Edição eletrônica em
http://idonline.emnuvens.com.br/id. Acesso em: 03 abr. 2021.
DUARTE, Gleydilene Ferreira [et al]. A Contribuição da Música na
Construção do Saber Geográfico. Anais... VII Congresso Brasileiro de
Geógrafos. Vitória, ES, 2014. Disponível em: <
http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais. Acesso em: 15 jan.
2019.

- 459 -

GATTI, Bernadete A; ANDRÉ, Marli E. D; GIMENES, Nelson A. S.
FERRAGUT, Laurizete. Um estudo avaliativo do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). São Paulo:
FCC/SEP, 2014.
OLIVEIRA, Simone Santos de; PORTUGAL, Jussara Fraga.
Educação Geográfica: diversas linguagens, formação docente e
Geografia Escolar. Subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Colegiado do curso de
Licenciatura em Geografia do Departamento de Educação da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, Serrinha,
2018 (Digitalizado).
PARNAÍBA, Raquel Correia. Formação docente em geografia: um
estudo de caso nas vivências do PIBID no CFP/UFCG. Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC. 67 f. Universidade Federal de Campina
Grande – Campus de Cajazeiras. Cajazeiras, PB, 2016.
PORTUGAL, Jussara Fraga. OLIVEIRA, Simone Santos de.
Formação docente, Geografia escolar e educação Geográfica:
Residência Pedagógica no Território do Sisal. Subprojeto do
Programa de Residência Pedagógica (PRP/CAPES). Colegiado do
curso de Licenciatura em Geografia do Departamento de Educação da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, Serrinha.
2020. (Digitalizado).
SOUSA, Vitória Letícia de Jesus. O PIBID e o PRP na formação de
professores de Geografia na UNEB/CAMPUS XI: Narrativas,
saberes e experiências. Trabalho de Conclusão de Curso em
Licenciatura em Geografia. 136 p. Departamento de Educação
(DEDC). Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI,
Serrinha, 2021.

- 460 -

REFLEXÕES ACERCA DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I EM GEOGRAFIA NA
ESCOLA ESTADUAL FÉLIX ÁRAUJOCATURITÉ/PB
Wagner Alves Cabral
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
wagner.cabral@aluno.uepb.edu.br

INTRODUÇÃO
Considerando o contexto de discussão acerca do processo de
formação de professores, bem como a ampliação sucessiva das
pesquisas e discussões acerca da relevância dos estágios
supervisionados no âmbito dos cursos de licenciatura, este trabalho tem
como objetivo apresentar as experiências vivenciadas durante a
realização do estágio supervisionado I em Geografia da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I.
O estágio supervisionado em Geografia é momento de reflexão
sobre a constituição e configuração das dinâmicas escolares. Para
muitos, trata-se do primeiro contato com o ambiente escolar no cenário
da formação docente. Portanto, entende-se esse momento como um
processo de reconhecimento escolar e de reflexão sobre o ensino de
Geografia, pensando a importância de seus paradigmas, assim como os
dilemas que envolvem não só o ensino dessa disciplina, mas como todo
o campo escolar.
Espera-se que as discussões aqui apresentadas possam trazer
contribuições válidas para o campo teórico e prático das pesquisas
realizadas na linha de estágio supervisionado, educação e ensino de
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Geografia. Sabe-se que é de suma importância esse momento de
fundamentação teórica acompanhado das experiências empíricas
realizadas ao longo da vivência escolar, pois é a partir desse momento
que o contato com a escola passa a ser observado como possibilidade
de concretização das relações que devem ser estabelecidas entre os
campos teórico e prático na formação para o magistério.
Nessa perspectiva, as análises propostas derivam das
experiências vividas no estágio e no programa residência pedagógica,
ambos contribuindo positivamente com a prática e a teoria diante do
processo formativo para a docência. As atividades de estágio foram
realizadas na escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Félix
Araújo localizada na cidade de Caturité-PB, enquanto a vivência
oportunizada pelo programa residência pedagógica ocorreu na escola
Municipal de Ensino Fundamental Judith Barbosa de Paulo Rêgo na
cidade de Queimadas-PB. Com fins ao melhor conhecimento dessas
realidades foram aplicados questionários diagnóstico, bem como
ocorreu a observação das aulas da disciplina e, no caso do residência,
momentos destinados à regência de aulas.
Logo, o trabalho encontra-se organizado em quatro partes
principais, sendo a primeira voltada para reflexões sobre o estágio e
formação docente, apresentando a importância da relação entre teoria e
prática, em um segundo momento o trabalho segue com uma
apresentação dos procedimentos metodológicos que forneceram
suporte para realização da pesquisa, posteriormente, são apresentados
os resultados alcançados afim da pesquisa seguido de algumas
considerações sobre o tema aqui discutido.
ESTÁGIO E FORMAÇÃO DOCENTE: A RELEVÂNCIA DA
RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
No início da caminhada acadêmica e docente existe uma visão
que entende o estágio como a “hora da ação” ou a “hora da prática”,
entende-se que é natural tal entendimento inicial sobre as disciplinas de
estágio, pois é algo quase que do senso comum atribuir o estágio
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docente apenas à prática. Entretanto, é necessário ir além nas reflexões
teóricas e metodológicas apresentadas e discutidas no componente
curricular do estágio supervisionado. Dessa forma, entende-se o estágio
como um processo de “Instrumentalização Teórica” onde
Por esta concepção, os alunos vão para a escola não para praticar,
os alunos vão para a escola com o objetivo de compreender e se
apropriar da complexidade das práticas institucionais e das ações
dos profissionais; os alunos vão para a escola, para se apropriar da
escola. E, nesse sentido, estágio pode ser entendido como uma
instrumentalização, no melhor sentido da noção de
instrumentalização teórica (CACETE, 2015, p. 6).

É preciso refletir sobre as concepções e possibilidades que o
estágio oferece como campo de estudo e oportunidade de pesquisa. O
estágio deve servir como investigação das práticas pedagógicas cujos
desdobramentos no âmbito escolar, superando, portanto a noção de
estágio como simples componente do curso.
Espera-se que o futuro professor, diante da realidade escolar,
observe e reflita sobre as condições nas quais a escola estudada se
encontra, produzindo uma crítica a esse ambiente, crítica esta que se
apresente não de forma vaga, mas com um caráter construtivo a fim de
contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e
formação inicial e continuada. Conforme Gadotti (2013, p. 6), “para o
educador não basta ser reflexivo, é preciso que se dê sentido à reflexão”.
É de acordo com esse pensamento que pretendemos construir um
movimento de interação entre escola e universidade, apresentando
contribuições significativas a respeito da importância do estágio
supervisionado para a formação inicial. Segundo Cacete (2015, p. 9):
“Ao se pensar nos cursos de formação de professores, é importante
situar a centralidade do estágio, mas não um estágio da forma como
vem sendo praticado. A ideia é pensar o estágio a partir de atividades
que valorizam a pesquisa e a reflexão”.
Nesse sentido, é de suma importância uma reflexão constante do
professor sobre suas práticas educativas, pois ao entender que nunca
seremos profissionais prontos e acabados desperta-se a compreensão de
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que é necessário estar sempre em um constante processo de
aprendizagem e de construção de novos saberes e novas práticas para
serem implementadas no ambiente escolar como uma forma de
renovação instrumental e teórica. Segundo Saiki e Godoi (2010, p. 27)
“A prática de Ensino e Estágio Supervisionado estão presentes em todos
os cursos de licenciatura, e devem ser consideradas como a
instrumentalização fundamental no processo de formação profissional
de professores”. Reforçamos a importância do estágio como uma forma
de construção de conhecimentos a partir da observação e da
participação nas práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar,
ou seja, é a partir desse envolvimento que são possibilitadas novas
vivências.
No curso de Geografia, cujo o objetivo é a formação de professores,
sentimos a necessidade de discutir a importância da práxis na vida
acadêmica de cada um dos graduandos e exercitar a prática
praticando, exercitar o planejamento planejando, discutir a relação
professor-aluno relacionando-se com os alunos, aprender a avaliar
avaliando atitudes, trabalho, conhecimento em construção (SAIKI;
GODOI, 2010, p. 28).

Essas reflexões apresentam-se como ponto essencial no
componente curricular do estágio supervisionado voltado para a
observação, pois é a partir dele que o licenciando poderá levantar em
lócus a sua própria concepção de educação, a partir da sua investigação
levantar questionamentos sobre como funciona o processo de avaliação
escolar, como se estrutura o ambiente físico escolar, e refletir sobre as
práticas docentes que são aplicadas nesse ambiente.
De acordo com Saiki e Godoi, (2010, p.29) “o estágio
supervisionado tem um papel fundamental na formação do futuro
professor. É o estágio tanto de observação e participação, como de
regência, que possibilita ao aluno a vivência das relações no cotidiano
escolar”. Dessa forma, é diante de todo esse processo de pesquisa e de
ação que o licenciando poderá construir sua concepção sobre o que é
escola, e como ela funciona bem como delinear seu perfil profissional.
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Entendemos que para uma sólida formação profissional é
necessário que o professor de Geografia disponha de uma boa formação
teórica, desde dos conceitos-chave (espaço, natureza, sociedade,
paisagem, lugar, território, região) até os procedimentos (localização,
observação, registro, descrição, análise, síntese etc.). Entende-se, que
com o domínio desses conhecimentos específicos o licenciando possa
adquirir uma carga teórica inicial para analisar os mais diversos
fenômenos geográficos presentes no espaço.
Diante de um novo cenário de organização social caracterizado
pela fluidez das informações e instantaneidade de momentos
possibilitada pelos avanços das técnicas, os professores encontram-se
diante vários desafios. Para a compreensão desses novos fenômenos e
novas relações sociais é preciso uma solida formação inicial e um
processo de constante reflexão e de formação continuada, para que o
professor possa analisar as diversas situações econômicas, sociais,
culturais e políticas que são evidenciadas muitas vezes nas noticiais, e
redes sociais dos estudantes, levantando questionamentos que são
levados para sala de aula, cabe então ao professor analisar esses fatos e
discuti-los com os estudantes afim de estabelecer debates construindo
diferentes ideias e argumentos com os estudantes.
Ao deparar-se com a realidade escolar e das práticas inerentes
ao estágio supervisionado, que vão desde a observação até a regência
de aulas, espera-se que o licenciando tenha domínio básico acerca das
questões epistemológicas que envolvem a ciência geográfica, assim
como as do âmbito técnico e específico, pois são elas que lhe darão
apoio nas análises geográficas em suas aulas durante o estágio e sua
carreira profissional.
Nessa direção, as atividades realizadas no estágio não necessitam
apenas da parte teórica, mas da dimensão prática para que através de
um processo dialético a prática possa condicionar a teoria e vice-versa,
já que esses dois elementos aparecem como indissociáveis para a
formação inicial e continuada do professor. Logo, a relação entre teoria
e prática precisa ser entendida a partir de um víeis metodológico
dialético, no qual o sujeito condiciona o objeto, e o objeto condiciona o
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sujeito, pois entende-se que para uma sólida formação profissional é
preciso que o professor disponha de uma boa experiência prática e de
fundamentação teórica necessária para que seja possível em sala de aula
apresentar as mais diversas possibilidades para que os estudantes
possam construir seus conhecimentos
METODOLOGIA
Caracterização da Escola Estadual Félix Araújo, Caturité-PB
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio está
localizada na cidade de Caturité-PB no cariri (Figura 01). Segundo
entrevistas com funcionários antigos e atuais a instituição escolar tem
sua fundação em março do ano de 1954, funcionando através do ato
normativo nº 13.744.
Figura 01
Mapa de Localização da Escola Félix Araújo/ Caturité-PB

Fonte: CABRAL, W.A. 2019.
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A escola recebe a grande maioria dos alunos da zona urbana e
rural do município, trata-se da primeira escola instalada no município,
que ainda hoje apresenta-se com um grande valor educacional para o
local, pois é única que disponibiliza o Ensino Médio no município.
A escola conta com programas que atendem ao alunado com
dificuldades na aprendizagem, entre eles podem ser citados o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) e projeto Alumbrar,
oferecendo aos estudantes com distorção idade/série atividades que
motivam a permanência na escola e a continuidade dos estudos. No que
se refere aos recursos que mantêm essa instituição estão presentes os
programas Programa Dinheiro da Escola (PDDE), Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), ambos implementados pelo
Ministério de Educação (MEC), através do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Sobre a participação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) os estudantes dos anos finais do ensino médio possuem as
seguintes médias no ano de 2015 participaram 59 alunos, representando
uma taxa de participação de 52,54%, com o seguinte rendimento:
Figura 02
Rendimento médio dos estudantes analisados por área do
conhecimento no ENEM 2015

Fonte: CABRAL, W.A. 2019.
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Quanto aos serviços disponibilizados a escola conta com
alimentação para os alunos, água filtrada, energia da rede pública,
coleta de lixo periódica, acesso à internet, e equipamentos como
computadores, TVs e Impressoras. Suas dependências contam com 9
salas de aula, sala de diretoria, cozinha, biblioteca, despensa, pátio
coberto e pátio descoberto.
Procedimentos metodológicos
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na qual o
cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O
desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do
pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é produzir
informações aprofundadas e ilustrativas: “seja ela pequena ou grande,
o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações”
(DESLAURIERS, 1991, p.58). A pesquisa qualitativa preocupa-se,
portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,
centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações
sociais.
As aulas foram observadas durante o terceiro bimestre letivo de
2019, totalizando 10 encontros cada um com a duração de 2 horas/aula.
Os conteúdos abordados durante a observação foram voltados para o
processo de urbanização brasileira, a agricultura mundial, e a estrutura
fundiária brasileira. Ao longo do trajeto de observações foi possível
intervir em alguns momentos com contribuições em correções de alguns
exercícios e uma discussão sobre as questões do ENEM 2019, após a
realização da prova.
Nesse meio tempo foram aplicados questionários (Figura2) com
os estudantes afim de estabelecer um diagnóstico básico sobre questões
da Geografia, tais como seu objeto de estudo, como ela se faz presente
em seus dia-a-dia, as dificuldades sentidas pelos estudantes e algumas
contribuições eles poderiam oferecer para melhorar o processo de
ensino aprendizagem naquele ambiente.

- 468 -

Figura 2
Aplicação dos questionários

Fonte: CABRAL. W.A. 2019

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram do questionário um total de 20 alunos dos 25 que
compõem a turma, sendo eles 6 homens e 14 mulheres. Quando
perguntados a respeito sobre suas opiniões a respeito da disciplina de
Geografia 14 responderam que gostam, 5 que não gostam e 1 respondeu
ser indiferente. Quanto a maioria que respondeu gostar da disciplina,
justificaram suas respostas apresentando que a Geografia apresenta
questões que os despertam interesse. Os entrevistados que responderam
não gostar disciplina afirmaram sentir dificuldades para entender seus
conteúdos, já o que respondeu ser indiferente não justificou sua
resposta.
Em sequência foram perguntados sobre o que a Geografia
estuda, as respostas não fugiram do objetivo. A maioria dos
entrevistados relacionaram o estudo da disciplina com as temáticas
naturais e econômicas, sempre apresentando alguns assuntos que viram
anteriormente no decorrer do ano letivo.
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Quando perguntados se a Geografia se faz presente no seu diaa-dia a grande maioria respondeu que ela se faz presente nas questões
naturais, alguns relacionaram suas respostas as temáticas econômicas e
de localização. No mais, as respostas catalogadas nessa questão não
fugiram muito do objetivo.
Na sexta questão foram questionados se sentiam alguma
dificuldade em estudar Geografia, boa parte da turma respondeu que
sim, justificando sua resposta pelo fato de não conseguirem
compreender certos assuntos por serem extensos e que precisariam de
certa analise interpretativa para serem respondidos.
A sétima questão lhes perguntava sobre a importância dos livros
didáticos nas aulas de Geografia, a grande maioria respondeu que este
recurso é de grande importância, pois é a partir dele que conseguem
visualizar mapas e figuras dos locais e fenômenos propostos para
discussão em sala de aula.
As duas últimas questões versaram sobre as sugestões dos
estudantes para as aulas de Geografia boa parte dos entrevistados pediu
por mudanças metodológicas, especificamente falaram em “aulas de
campo” justificando tal proposta em uma vontade de ver mais as teorias
na prática.
Sobre o programa Residência Pedagógica é necessário salientar
que trata-se de uma política nacional para a formação inicial nos cursos
de licenciatura das universidades públicas brasileiras.
Na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) esse programa foi
implantado no segundo semestre do ano levito de 2018 nos cursos de
licenciatura da instituição, no caso do curso de Geografia esteve sob a
coordenação das professoras pesquisadoras e responsáveis pelos
componentes curriculares voltados para o ensino de Geografia.
As atividades realizadas durante o programa tiveram como
campo de estudo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Judith
Barbosa de Paula Rêgo, localizada na Cidade de Queimadas, na Turma
do 9º ano D do ensino fundamental no turno da tarde.
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Ao longo do desenvolvimento das atividades foi possível
verificar uma significativa lacuna no que diz respeito aos processos de
leitura e interpretação, sendo esta uma premência dos trabalhos a serem
realizados. Surgiu a necessidade de estimular o estudante para uma
situação de interesse pelos livros e leitura em geral, para assim
contribuir para a evolução do seu raciocino e maior compressão teórica
e posteriormente pratica sobre o mundo que o cerca.
Nesse período, foram desenvolvidas diversas práticas
significativas para o ensino de Geografia. Ao longo de três bimestres
letivos foram ministradas 100 horas aulas, uma experiência que
possibilitou um amadurecimento nas práticas pedagógicas e uma maior
reflexão sobre o ensino da disciplina, pois com o suporte da pesquisa
ação criou-se a possibilidade de intervir no processo de ensino
aprendizagem da turma, sempre buscando articular as escalas entre o
global e local, afim de estimular o raciocínio geográfico e dessa certa
trazer os conteúdos apresentados em sala de aula para o espaço vivido
do estudante.
Em um panorama geral sobre a turma e sobre o perfil dos
estudantes verificou-se bons alunos com grandes potencialidades que
precisam ser trabalhadas, com alguns casos específicos que merecem
atenção especial, pois trata-se de uma minoria de alunos que não
apresentam interesse pela disciplina de Geografia, e nas demais
disciplinas da mesma forma. Portanto cabe ao professor intervir nessa
situação a partir de ações pontuais e interdisciplinares com o objetivo
de resgatar esse perfil de aluno para desenvolver com êxito as atividades
escolares.
CONSIDERAÇÕES
O início da carreira profissional de um professor de Geografia
assim como os demais, representa de um caminho difícil e cheio de
desafios e superações. É evidente que o estágio quando realizado com
êxito apresenta-se como um momento único para a possibilidade de
compreender os vários desafios que cercam a docência.
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Ao longo das observações das aulas foi possível analisar a
dinâmica da turma observada, e algo que chamou bastante atenção foi
a falta de discussões com os estudantes sobre os temas estudados,
observou-se que os conteúdos abordados poderiam ser mais
aprofundados, ou seja, teve-se a oportunidade de instigar o aluno para
a uma maior reflexão, na qual se poderia articular as escalas de análises.
Dessa forma, e sem querer apresentar uma crítica muito dura,
mas sendo realista conclui-se que é preciso aprofundar mais tais
conteúdos abordados em sala, pois trata-se de um nível a ensino médio
e que diante a configuração socioeconômica da sociedade que distribui
desigualdade e excluí grupos minoritários é preciso intensificar a forma
de estudos desses jovens que em sua maioria apresentam condições
econômicas relativamente baixas. Portanto, é necessário repensar tais
práticas de ensino, pois quando temos um ensino mecanizado e pautado
na simples reprodução estamos agindo como elemento fundamental
para manter a educação e a sociedade da mesma forma que encontramos
na contemporaneidade.
O Estágio supervisionado foi um período de extrema
importância para esse momento de formação inicial, e se mostrou como
um momento de aprendizagem, pois pode-se apreender com a turma
observada e com professor regente coisas que realmente só são
perceptíveis no campo e no contato com o ambiente escolar. O período
de estágio também foi momento de descontração e de reencontro, ao
rever professores do ensino básico que hoje são colegas de profissão,
pode-se desenvolver conversas sadias e que levaram a uma boa reflexão
sobre as condições educacionais históricas e atuais.
Ao término das atividades ressalta-se a relevância do estágio
para a formação inicial do licenciando em Geografia. O estágio
constitui-se como locus de conhecimento, no qual o pesquisador pode
atribuir-lhe uma reflexão epistemológica e prática sobre o ambiente
escolar, rico em experiências e vivências pelos profissionais e
estudantes que compõem esse ambiente.
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Dessa forma, o estágio se apresenta como uma experiência
indispensável recheada de oportunidades para a prática docente, para
reflexões sobre o ensino de Geografia, assim como possibilita o
estagiário o diagnóstico das relações entre estrutura e funcionamento
das escolas na qual atuou, e por fim intervir nessa realidade através da
aplicação de seus projetos com objetivos voltados para oferecer
contribuições significativas para o processo de ensino-aprendizagem.
Espera-se que, após as discussões com o professor regente
possam surgi opções teórico-metodológicas que possibilitem despertar
nos estudantes o interesse pela compreensão das diferenças regionais
presentes no Espaço Geográfico nas diversas escalas de análise, e de
como essas diferenças se articulam com a realidade brasileira, o que
possibilita a construção do “olhar geográfico” do aluno da escola
básica, além de fornecer contribuições significativas para o ensino de
Geografia.
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PARTE 2
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AULAS DE GEOGRAFIA EM TEMPOS DE
PANDEMIA DO COVID-19: UM OLHAR PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL I
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INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios postos no gerenciamento das escolas
refere-se à busca de uma educação de qualidade. Nesse sentido, a
metodologia dos professores faz toda a diferença (STRAFORINI,
2004).
A busca por melhores resultados no processo de ensinoaprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem levando
gestores e docentes a refletirem a respeito de suas práticas pedagógicas
e suas formações acadêmicas (STRAFORINI, 2004), ainda mais a partir
de março de 2020 diante da pandemia do Covid-19 ou Coronavírus
(SARS-cov2).
Dessa maneira, a problemática desta pesquisa procura responder
os seguintes questionamentos: Como se dará o ensino de Geografia a
partir da pandemia do Covid-19? Quais serão as metodologias usadas
pelos professores nas aulas de Geografia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental?
Nessa perspectiva, o objetivo principal desta pesquisa é analisar
o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental em
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meio a pandemia do Covid-19 apresentando sugestões metodológicas
para os professores. Os objetivos específicos são: realizar uma breve
contextualização sobre a educação e o ensino de geografia diante da
pandemia; entender a importância da Geografia para as crianças; e
apresentar sugestões metodologias para o ensino de Geografia nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.

METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos desta pesquisa se baseiam nas
discussões de autores como Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.30)
quando afirmam que “a pesquisa é um conjunto de processos
sistemáticos, críticos e empíricos aplicados no estudo de um
fenômeno”.
Nessa perspectiva, para a realização desta pesquisa optou-se
pela modalidade qualitativa, tendo em vista que, conforme Yin (2016),
ela permite a realização de estudos aprofundados sobre uma ampla
variedade de tópicos, em termos simples e cotidianos. Logo, a
investigação qualitativa envolve estudar o significado das vidas das
pessoas nas condições em que realmente vivem (SAMPIERI;
COLLADO; LUCIO, 2013).
Para esta pesquisa foi priorizado o levantamento bibliográfico
através de autores como Straforini (2004), Cavalcanti (1998), Silva
(2020), dentre outros, seguido de pesquisas em sites de recursos
pedagógicos como Google Earth e Colorir-Online, apresentando
metodologias eficazes e fundamentais nesse período de pandemia.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS), a partir de fevereiro de 2020, repercutiu em todo o país as
medidas de isolamento social diante da pandemia do Covid-19 ou
Coronavírus (SARS-cov2).
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Nesse sentido, Silva (2020) salienta que o Ministério da
Educação (MEC) emitiu a Portaria n° 343 que concede a substituição
de aulas presenciais, que estivessem ainda em andamento, por aulas que
utilizem de meios tecnológicos, considerando o tempo que perdurar a
pandemia causada pelo novo Coronavírus.
O autor ainda destaca que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB- Lei n° 9.394/96) já estabelece a
possibilidade de substituir aula presencial por aulas à distância em casos
de emergência.
De tal modo, o Conselho Nacional da Educação (CNE) emite
diretrizes que determina reorganização no calendário escolar e
atividades não presenciais nas instituições de ensino, desde a ensino
infantil até o superior, orientando estados e municípios sobre as práticas
que deveriam ser adotadas diante da pandemia.
Dessa maneira, os professores tiveram que, rapidamente, buscar
se adaptar a métodos voltados para as ferramentas tecnológicas e ao uso
da internet, trazendo desafios e dificuldades, situações que fizeram
refletir sobre a prática do professor de Geografia em conformidade a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a necessidade de
incentivar o “raciocínio geográfico” entre os alunos.
As ciências humanas como a Geografia instigam a criticidade
do ser. Nesse caso, tal criticidade deve ser estudada dando ênfase a
análise do espaço geográfico, como ele se forma e se transforma. Por
essa razão é importante buscar meios metodológicos de fazer o aluno
entender seu papel na sociedade diante das mudanças no espaço
geográfico.
Nesse sentido, Straforini (2004, p. 51) afirma que
Não podemos mais negar a realidade ao aluno. A geografia
necessariamente deve proporcionar a construção de conceitos que
possibilitem ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro
com responsabilidade, ou ainda, preocupar-se com o futuro através
do inconformismo com o presente. Mas este presente não pode ser
visto como algo parado, estático, mas sim em constante movimento.
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Assim, o autor nos chama a atenção para olharmos para a
geografia a nossa volta, e acima de tudo, fazer o aluno enxergar o seu
lugar, o local, o seu espaço geográfico de atuação e de mudanças.
Entendemos que com os grandes avanços no cenário
educacional se faz necessário mediar o conhecimento com o intuito de
a criança procurar respostas para as suas inquietações e que possa
forma-se por completo, com discernimento para atuar em diversas
situações. Assim, nesse sentido cabe à escola instruí-lo adequadamente.
É nesse contexto que Cavalcanti (1998, p. 46) afirma que
A escola e a Geografia escolar precisam se empenhar em formar
alunos com capacidade para pensar cientificamente e para assumir
atitudes ético - valorativas dirigidas e valores humanos
fundamentais como a justiça, a solidariedade, o reconhecimento da
diferença o respeito à vida, ao ambiente, aos lugares, à cidade.

Dessa forma, a elaboração das diretrizes curriculares para o
ensino de Geografia nos anos iniciais deve objetivar construir o
raciocínio geográfico desenvolvendo a consciência crítica do educando;
instrumentalizar o estudante para a compreensão do espaço geográfico
como produção social e histórica; compreender a inter-relação entre
sociedade, natureza e trabalho na produção do referencial humano;
identificar as mudanças das sociedades e o homem como agente dessas
transformações; e compreender, através da construção de conceitos, o
mundo em que vive.
Nessa perspectiva, de um modo geral, quanto a distribuição dos
conteúdos, no 1º ano do Ensino Fundamental, deve ser ensinado:
conhecendo o espaço que nos rodeia; os diferentes tipos de moradia; o
espaço por dentro da casa; o espaço da escola e da sala de aula; o
caminho da escola; os elementos da natureza e os elementos construídos
pelo ser humano; o caminho nas ruas; trânsito e sinalização; meios de
transporte e meios de comunicação; e como e porque se comunicar.
No os 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, os principais
conteúdos devem ser: a localização da moradia; os objetos e
organização de sala de aula; representação de sala de aula; as diferentes
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escolas; as dependências da escola; os profissionais da escola; problema
do lixo na escola; as ruas são diferentes umas das outras; localizando e
identificando ruas; os caminhos da casa à escola; trabalho nas ruas do
bairro; convivência nos bairros; voluntariado nos bairros; convivência
e vizinhança; pontos cardeais; orientação pelo Sol; encontrando as
direções; espaço e lazer; meios de comunicação.
Já os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, devem ensinar
conteúdos como: o que é Geografia? O Sistema Solar e o planeta Terra;
a Terra: continentes e oceanos; o Brasil e a América; aspectos do
território brasileiro; os climas do Brasil; a vegetação brasileira; o
relevo; os rios do Brasil; as divisões regionais do Brasil; aspectos das
grandes divisões do IBGE; quantos somos; distribuição da população
no território; a origem do povo brasileiro; de um lugar para outro; as
desigualdades sociais; qualidade de vida.
Esses conteúdos podem e devem ser repassados para os alunos
utilizando as mais diversas possibilidades de metodologias. Vesentini
(1999) afirma que a Geografia deve proporcionar ao aluno a construção
de conceitos que o possibilite compreenderem o presente e pensar com
mais responsabilidade no seu futuro. Assim, os professores devem
procurar meios para ensinar Geografia de maneira lúdica e dinâmica,
sendo este um importante facilitador no processo de ensino/
aprendizagem. Segue algumas sugestões.
•

Jogos online

As práticas pedagógicas associadas às Tecnologias da
Informação e Comunicação -TIC’s são importantíssimas nos dias
atuais. Esses novos métodos de aprendizagem só têm a acrescentar
quando os utilizamos, já que as aulas se tornam mais dinâmicas, ao
tempo que o aluno sente que o desenvolvimento de seus estudos não
fica cansativo (CALLAI, 2000).
Destacamos abaixo o uso de jogos online de Geografia, como
mostra a figura 01.
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Figura 01
Jogo Colorir Bandeiras

Fonte: https://www.colorir-online.com/colorir-bandeiras/index.php

A figura 01 mostra o Jogo Colorir Bandeiras, disponível
facilmente na internet, traz a possibilidade de trabalhar o ensino sobre
os continentes e as bandeiras de cada país de forma divertida e
prazerosa, além de facilitar o entendimento das localizações
geográficas.
As figuras 02 e 03 mostram o processo do jogo. Quando a
criança escolhe a “América” por exemplo, vai aparecer todas as
bandeiras dos países desse continente, e daí ao clicar em qualquer uma
delas como a da “Argentina”, aparece um espaço em que permite ao
aluno ir clicando nas cores e pintando a bandeira.
Figura 02
Processo do Jogo Colorir Bandeiras

Fonte: https://www.colorir-online.com/colorir-bandeiras/index.php
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Figura 03
Processo do Jogo Colorir Bandeiras

Fonte: https://www.colorir-online.com/colorir-bandeiras/index.php

Já a figura 04 apresenta o Jogo dos Mapas Brasil Animado.
Nele, a criança tem que acertar a localização do estado que aparece no
comando, como por exemplo “Alagoas”. A cada acerto ganha-se 1
ponto.
Figura 04
Jogo dos Mapas Brasil Animado

Fonte: https://iguinho.com.br/jogo-mapa-brasil.html

Além de jogos, no dia-a-dia da sala de aula podemos usar
recursos tecnológicos que enriquecem bastante as temáticas geográficas
e auxiliam a absorção dos conteúdos pelos alunos, assim como mostram
as figuras 05, 06 e 07.
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Figura 05
Visão geral do planeta terra

Fonte:
Google
Earth.
Disponível
em:
<https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>. Acesso
em: 03 nov 2020.

Figura 06
Visualização da área urbana e rural do município de Limoeiro
de Anadia- AL

Fonte:
Google
Earth.
Disponível
em:
<https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>. Acesso
em: 03 nov 2020.
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Figura 07
Perfil do relevo

Fonte:
Google
Earth.
Disponível
<https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>.
Acesso em: 03 nov 2020.

em:

As figuras acima são visualizações do Google Earth em que
podemos ter acesso a Visão geral do Planeta Terra em 360 graus,
Visualização da área urbana e rural de qualquer município, como é o
caso de Limoeiro de Anadia, no Agreste alagoano, e o Perfil do relevo
de qualquer área, como a de Arapiraca-AL.
O Google Earth é uma ferramenta indispensável quando se trata
de tecnologia para o ensino da cartografia, de localização e de relevo na
sala de aula. A exemplo, destacamos a figura 07 em que o professor
pode ensinar o perfil do relevo de qualquer lugar da terra. Com a
ferramenta basta selecionar o local que se pretende estudar, clicar com
o botão direito do mouse sobre a linha e em “Mostrar perfil do relevo”.
•

Uso de Filmes/Vídeos

O uso de filmes na educação pode ser inserido de modo geral,
num grande campo de atuação pedagógica chamada de “mídiaeducação” (BELLONI, 2005). Vejamos alguns bons vídeos para as
aulas de geografia no Ensino Fundamental I.
No filme “Vida de inseto” (figura 08) é possível tratar das
interações sociais e dos aspectos geográficos dos lugares.
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Figura 08
Capa de lançamento do filme “Vida de inseto”

Fonte: Disponível em: < https://www.shopdisney.com
/>. Acesso em: 03 nov 2020.

Já o filme “Procurando Nemo”, figura 09, se pode trabalhar
conteúdos como a influência das correntes marítimas no clima, a
diversidade e a importância dos recifes de corais e a pesca exploratória.
Figura 09
Capa de lançamento do filme “Procurando Nemo”

Fonte: Disponível em: < https://www.shopdisney.com
/>. Acesso em: 03 nov 2020.

O filme também mostra a tentativa de retirar animais que
deveriam estar na natureza, trazendo-os para o ambiente doméstico.
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•

Uso de Histórias em Quadrinhos

Barbosa (2011) afirma que as histórias em quadrinhos são
manifestações típicas da evolução das linguagens, já que a elas aliam
ilusões de movimento, assim como se adicionam novas possibilidades
de leituras.
No ensino de Geografia nos anos iniciais, a imagem é a
ferramenta básica de representação e comunicação. A sua inclusão na
educação, aumenta a motivação dos estudantes para o conteúdo, ao
aguçar a curiosidade e desafiar o senso crítico, além de preparar o aluno
para a linguagem geográfica.
Destacamos as histórias em quadrinhos da famosa personagem
Mafalda, como mostra as figuras 07 e 08, em que podem ser trabalhados
conteúdos como desigualdade social e percepção sobre do globo
terrestre.
Figura 07
quadrinhos de Mafalda sobre desigualdade social

Fonte: Disponível em: < https://www.brasilescola.com
/>. Acesso em: 23 dez 2020.

- 485 -

Figura 08
quadrinhos de Mafalda sobre o Globo Terrestre

Fonte: Disponível em: < https://www.brasilescola.com
/>. Acesso em: 23 dez 2020.

Dessa forma, as histórias em quadrinhos são estratégias com os
desenhos e criações imagéticas lúdicas que auxiliam a mente a recriar
sobre o que está se vendo e lendo (BARBOSA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois das recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS) em março de 2020, repercutiu em todo o país as medidas de
isolamento social diante da pandemia do Covid-19 e assim as unidades
de ensino tiveram que reorganizar suas práticas.
Nessa perspectiva, essa pesquisa buscou analisar o ensino de
Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental em meio a
pandemia do Covid-19 apresentando sugestões metodológicas para os
professores.
De tal modo, foi possível realizar uma breve contextualização
sobre a educação e o ensino de geografia diante da pandemia; entender
a importância da Geografia para as crianças; e apresentar sugestões
metodologias para o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Contudo, conclui-se que a utilização de jogos pedagógicos
online, filmes e histórias em quadrinhos, por exemplo, podem ser
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importantes ferramentas de trabalho docentes em busca de melhores
resultados na aprendizagem das crianças uma vez que são divertidos,
criativos e dinâmicos.
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INTRODUÇÃO
Durante uma parcela considerável de sua trajetória, a ciência
geográfica possuiu um caráter descritivo e alienante, conforme afirma
Cavalcanti (1998), numa perspectiva de ensino intitulada como
“tradicional”, abordando um número excessivo de informações, não
gerando, portanto, uma reflexão crítica sobre os objetos de estudo da
Geografia, como o espaço e o território.
Assim, torna-se necessário que o professor busque utilizar
recursos didáticos que estimulem os alunos, como aulas práticas,
utilização de maquetes, fotografias aéreas, imagens de satélite, vídeos e
redes sociais, onde muitos destes elementos são relacionados ao lúdico,
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conduzindo ao estimulo de uma compreensão mais ampla do mundo,
estimulando um pensamento crítico e reflexivo, a partir de aulas mais
dinâmicas e estimulantes, as quais despertam a criatividade.
E no período pandêmico, o qual iniciou, no Brasil, a partir da
emergência sanitária advinda com a pandemia ocasionada pela COVID19, a partir de Março de 2020 e a necessidade de implantação do Ensino
Remoto, tornou-se ainda mais necessário a utilização dos recursos
didáticos acima citados, os quais foram essenciais para o planejamento
e adaptação à realidade vivenciada, estimulando os alunos a
compreenderem os conteúdos e o contexto em que vivem, consolidando
o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
Assim, a presente pesquisa, realizada na Escola Estadual
Professor Antônio Aladim de Araújo, em Caicó/RN, objetivou
compreender como o uso coerente de recursos didáticos lúdicos
auxiliaram não somente no ensino remoto de Geografia, mas em
outras disciplinas existentes na grade curricular, pois os usos destes
elementos ampliaram as possibilidades de continuidade de presença
virtual dos alunos do Ensino Médio nas aulas ministradas e geraram,
portanto, avanços no desempenho e na aprendizagem dos mesmos.
Logo, a utilização de recursos didáticos lúdicos, a partir da
produção e compartilhamento de vídeos em redes sociais que
descrevam a realidade vivenciada pelos alunos, durante a
realização das aulas remotas, ampliaram as possibilidades de
concentração dos alunos nas aulas remotas ministradas na Geografia e
demais disciplinas, gerando avanços no desempenho e na aprendizagem
dos mesmos e evitando, assim, a evasão escolar.
E sobre a utilização dos recursos didáticos lúdicos, muito
relevantes durante o Ensino Remoto, cabe uma discussão teórica e
metodológica sobre as mesmas, as quais serão mais bem discutidas a
seguir.
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DISCUSSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE A
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS LÚDICOS NA
GEOGRAFIA
No que se refere as metodologias para o ensino de Geografia,
em especial sobre o uso de recursos didáticos lúdicos, cabe destacar,
inicialmente, que o modelo baseado nas aulas tradicionais, baseado na
explanação do professor e na memorização do conteúdo pelo aluno,
conduz a necessidade da utilização de metodologias inovadoras e
criativas que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem.
Além disso, as práticas de ensino são relevantes para que o
futuro docente possa apontar possíveis contribuições para debater mais
profundamente sobre tais problemáticas. É o debate que pode apontar
caminhos para a resolução dos problemas existentes no processo
educacional, e isso se torna possível através da utilização de recursos
pedagógicos inovadores, como é o caso das atividades baseadas em
recursos didáticos lúdicos.
E durante o Ensino Remoto, ficou ainda mais evidente que o
professor não deve ser apenas um mero “transmissor” de conhecimento,
mas também deve saber observar e apreender com as experiências
vivenciadas pelos estudantes. Não adianta ensinar um conteúdo
complexo, vangloriando-se de ter tal conhecimento, se ninguém
acompanha ou se os contextos das aulas são limitados, em especial com
as dificuldades advindas com o Ensino Remoto. Assim, o docente deve
participar ativamente da construção social do aluno, possibilitando-o
estar apto às contínuas mudanças de nosso dia a dia.
Deste modo, ficou evidente, durante o Ensino Remoto, que os
recursos didáticos lúdicos são recursos complementares e relevantes
para o ensino em sala de aula. Porém, para que tais ferramentas
manifestem um bom resultado, torna-se necessário relacionar estas com
os conceitos geográficos, afim de que o discente se sinta motivado a
aprofundar seu conhecimento científico.
Assim, aprofundando a discussão acerca dos recursos didáticos
lúdicos cabe destacar que os mesmos são relacionados as técnicas
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educacionais. E a técnica, por si só, é um meio. É a partir do fenômeno
técnico, que se entende “[…]a produção e a transformação de um meio
geográfico, assim como, por outro lado, as condições de organização
social e geográfica, necessárias à introdução de uma nova técnica [...] o
objeto técnico define ao mesmo tempo os atores e espaço”, como afirma
Santos (1996, p. 33). E a técnica, portanto, deve ser definida como “um
conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem
realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS,
1996, p. 23).
Além disso, no atual período histórico em que vivemos,
percebe-se uma grande simultaneidade, onde, segundo Santos (2008,
p.117), em cada momento, “[…] é compreendido em todos os lugares,
eventos que são independentes, incluídos em um mesmo sistema de
relações. Os progressos técnicos permitem a fotografia do planeta,
permitem-nos uma visão empírica da totalidade dos objetos instalados
na Terra”.
Santos (2008, p.117), aprofunda esta discussão, afirmando que
é necessário criar a consciência de uma época, tendo como fator
decisivo para tanto, “a interdependência da ciência e da técnica em
todos os aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as
partes do mundo e em todos os países”. Desta forma, no que se refere
ao espaço geográfico, o mesmo deve ser compreendido sob o contexto
do “[…] meio técnico-científico, com o espaço geográfico, agora
mundializado, redefine-se pela combinação desses signos. O período
atual é marcado por uma unicidade técnica” (SANTOS, 2008, p.117).
Desta maneira, a partir do contexto da unicidade técnica,
percebe-se que a mesma é essencial para explicitar a transformação
ocorrida na atualidade, gerando, assim, a produção, conforme afirma
Santos (1996, p.190), de um “meio técnico-cientifico-informacional,
num mundo dominado pela técnica, pela ciência e pela informação”.
Outrossim, a era atual das tecnologias da informação e
comunicação estabelece, segundo Levy (1996), uma nova forma de
pensar sobre o mundo, substituindo princípios, valores, processos,
produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio.
- 491 -

E contextualizando a discussão acima com o período pandêmico
e a consequente implantação do Ensino Remoto emergencial, as novas
técnicas, oriundas da era acima citada, influenciam na atual
configuração da sociedade global, embora nem toda esta possua
plenamente à sua disposição de tais recursos, pois, boa parte destes
estão nas mãos de uma pequena parcela da humanidade, no âmbito do
perverso processo globalizante.
E a necessidade da utilização do Ensino Remoto levou os
profissionais da educação a buscarem utiliza as técnicas que estiverem
ao seu alcance, a fim de tornar o ensino mais dinâmico, não se
esquecendo, contudo, de possibilitar, aos alunos, conforme afirmado
por Santos (2000), uma consciência crítica e um discurso que
demonstrem, claramente, as fábulas e perversidades existentes no
período atual.
Desta forma, um dos grandes caminhos utilizados no ensino de
Geografia, durante o Ensino Remoto, foi a utilização de recursos
didáticos lúdicos, tornando-se cada vez mais recorrentes em sala de
aula, ficando vez mais evidente que as mesmas podem contribuir
consideravelmente para a discussão de conteúdos geográficos durante
o processo de ensino remoto, como atesta Banhara (2008, p.15):
Através da aplicação da intervenção e pela análise da participação
dos alunos e resultados obtidos na aprendizagem dos mesmos,
conclui-se que a utilização da tecnologia apoiada por várias mídias
sendo um recurso que os jovens convivem diariamente e que gostam
muito, produzindo grandes resultados na educação, acompanhado
as mudanças que ocorrem na sociedade.

No entanto, ficou evidente, durante o período referente ao
Ensino Remoto, a dificuldade, por considerável quantidade de
docentes, do domínio ou orientação técnica necessária para inovação
das aulas, estando a margem do uso da tecnologia.
E os desafios do Ensino Remoto levaram a reflexões sobre o
papel da graduação em Geografia – Licenciatura para uma formação
docente consoante as novas tecnologias, utilizando os Estágios
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supervisionados e os programas de formação docente, como o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e o
Programa “Residência Pedagógica” nas escolas, os quais proporcionam
um aprofundamento metodológico enriquecedor nos conteúdos da
ciência geográfica, ampliando a fundamentação teórica, apresentando
materiais e recursos disponíveis, a partir de exemplos e práticas
docentes, como o uso das técnicas lúdicas na educação básica e algumas
sugestões de atividades complementares ao conteúdo programático, de
forma a ajudar os professores para o uso da ferramenta como recurso
didático, inclusive no período de Ensino Remoto.
As dificuldades do Ensino Remoto levaram, assim, a um maior
uso de recursos didáticos lúdicos, em especial relacionadas a utilização
de vídeos e redes sociais, as quais se tornarem cada vez mais presentes
no dia-a-dia das escolas de ensino fundamental e médio brasileiras,
sejam elas públicas ou privadas, pois a agravante situação sanitária
ocasionada pela COVID-19 obrigaram a gestão escolar a buscarem
alternativas urgentes, a fim de ampliar, cada vez mais, o conhecimento
dos alunos sobre os valores para a compreensão e interpretação do
mundo e seus fenômenos, com o lúdico no Ensino Remoto auxiliando
enormemente.
Desta maneira, a Geografia, através da compreensão do espaço
como um sistema de objetos e ações (SANTOS, 1996), possui as
técnicas como um relevante elemento contribuinte deste sistema,
incentivando o professor de Geografia, a partir desta compreensão, a
direcionar as práticas educativas, como o uso dos recursos didáticos
lúdicos, de uma forma a auxiliar o discente na sua compreensão e
reflexão do mundo.
Portanto, como será visto a seguir, a presente pesquisa, ao
objetivar entender o uso dos recursos didáticos lúdicos na Escola
Estadual Antônio Aladim de Araújo, em Caicó – RN, auxiliou na
compreensão dos conceitos geográficos durante o Ensino Remoto,
consolidando ainda mais o papel dos recursos didáticos lúdicos “(...)
como ferramentas educacionais importantes para a compreensão do
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aluno sobre o mundo em que o mesmo vive (CAVALCANTI, 1998,
p.43).
A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS LÚDICOS
NO ENSINO REMOTO, NA ESCOLA ESTADUAL
PROFESSOR ANTÔNIO ALADIM DE ARAÚJO, EM CAICÓ
– RN
A Escola Estadual Prof. Antônio Aladim de Araújo –
E.E.A.A, localizada em Caicó – RN, e representada na imagem a
seguir, possui mais de 600 alunos distribuídos nos Ensinos fundamental
II e médio, com a presença de discentes com grandes limitações
socioeconômicas e um nível de aprendizado que reflete a difícil
situação vivida na atualidade na educação brasileira, na qual os alunos
chegam ao final da Educação básica com acentuadas carências na
leitura, escrita e compreensão dos assuntos abordados
Imagem 1
Localização da Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo –
E.E.A.A, em Caicó – RN
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Autor: Fábio Márcio de Oliveira, 2020.

A Emergência Sanitária, advinda a partir da ascensão da
COVID-19, levou a adoção do formato de Ensino Remoto, o qual utiliza
as tecnologias educacionais para garantir o andamento dos processos de
Ensino-Aprendizagem. No entanto, a considerável quantidade de
alunos sem acesso a computadores, ou mesmo Internet, mostrou-se
como uma grande dificuldade a ser superada, uma vez que tornava
plausível o risco da inviabilização da adoção do Ensino Remoto, dado
a dificuldade do acesso, por parte dos alunos, as tecnologias.
Além disso, os professores, habituados a um modelo de Ensino
Síncrono, presencial e, muitas vezes, sem larga utilização das
tecnologias, também possuíram consideráveis dificuldades para a
adoção das tecnologias necessárias para o Ensino Remoto.
Desta forma, havia a necessidade de uma ampla discussão sobre
a busca por alternativas frente a este quadro adverso, como a ampla
utilização dos aparelhos telefônicos celulares, por parte dos alunos, para
o respectivo acompanhamento das aulas, além da adaptação dos
professores para a realização de aulas mais visíveis e dinâmicas neste
aparelho tecnológico, o qual, possui, no geral, telas de dimensões
reduzidas.
Logo, houve a proposição da realização de atividades que
pudessem enfrentar este quadro adverso, sendo colocada, em pauta, a
proposta de utilização dos recursos didáticos lúdicos devidamente
adaptadas ao Ensino Remoto, compreendida, conforme afirma
Cavalcanti (1998, p.42), como os “procedimentos tecnológicos
utilizados didaticamente para ampliar o aprendizado dos discentes”.
Assim, tornava-se evidente a grande necessidade de realização
de atividades que buscassem despertar nos alunos um senso crítico
maior sobre o seu mundo, e também gerasse maior interação com os
docentes, mesmo com este quadro complexo. Desta forma, foi
colocado, em pauta, a proposta de utilização dos recursos didáticos
lúdicos, compreendida, de acordo com Cavalcanti (1998, p.42), como
os “procedimentos tecnológicos utilizados didaticamente para ampliar
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o aprendizado dos discentes”, surgindo, então, como relevante
alternativa para ampliar o interesse dos alunos pelas aulas de Geografia.
Desta forma, os alunos foram estimulados a produzirem vídeos
acerca dos assuntos discutidos, os quais foram inseridos em redes
sociais, como o Facebook, Instagram, Whats App e Streamings de
vídeos, em especial o YouTube, os quais serviram como relevante
reflexão e consolidação da discussão dos conteúdos abordados em
Geografia no Ensino Médio, em especial os relativos ao uso do Espaço
e do Lugar pelos estudantes.
Apesar de uma inicial resistência dos alunos a realizarem estas
atividades, ficou claro que tais atividades só ajudavam os discentes a
encontrar formas ainda melhores para o aprendizado, se relacionando
com as redes sociais, as quais eram bastante familiares para os mesmos,
os quais quase todos os mais de 600 alunos da instituição de Ensino
utilizavam, ao menos, uma destas redes.
Esta utilização do lúdico evidenciava a afirmação de Cavalcanti
(1998, p.49), a qual enfatizava a importância de “realização de
atividades que realmente chamem a atenção do aluno para as grandes
questões a serem discutidas pelo docente e pela sua disciplina”.
Desta forma, a aplicabilidade dos recursos didáticos lúdicos nas
aulas de Geografia ocorreu em conteúdos ligados aos conceitos de
Espaço e Lugar, em turmas do 1° ano do ensino médio, onde ficou
evidente a melhoria da aprendizagem dos alunos após a atividade
proposta, além da melhoria do desempenho deles e, principalmente, a
partir da produção dos vídeos e respectiva utilização nas aulas, a
drástica redução da evasão escolar.
Apesar das dificuldades na realização das atividades, pelas
limitações no acesso à Internet, Computadores e Celulares, houve um
maior interesse pelos estudos e compreensões geográficas em ambas as
turmas, tornando relevante a utilização do lúdico no ensino de
Geografia, uma vez que a produção e o consumo didático de vídeos
estimularam ainda mais os alunos ao um aprendizado condizente e
eficaz, quebrando os paradigmas impostos pelo ensino tradicional de
Geografia e colocando os recursos didáticos lúdicos num patamar
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adequado, em especial no complexo contexto propiciado pelo Ensino
Remoto.
E, de acordo com as discussões relacionadas a constituição
teórica da ciência Geográfica, a compreensão espacial e do lugar a partir
de normas, regras e formas distintas, delimitadas a partir do uso racional
do tempo dos vídeos, afim de não tornar os mesmos longos e
enfadonhos, possibilita, aos alunos, a possibilidade de realizar materiais
didáticos audiovisuais, no formato de vídeos, como ferramentas
poderosas para desenvolver as potencialidades dos discentes, tais como
concentração, memória, lógica, abstração, determinação, disciplina e
capacidade de análise.
A utilização de atividades e recursos didáticos lúdicos mais
aproximados aos atuais avanços técnicos, como a produção de vídeos e
difusão dos mesmos nas redes sociais, através da internet, tornaram-se,
muitas vezes, o caminho acessível de informações por parte dos alunos,
no contexto do Ensino Remoto, e auxiliaram, consideravelmente, na
melhoria da compreensão e do rendimento dos conteúdos,
evidenciando uma melhor compreensão do aluno sobre as interações
espaciais, essenciais para a compreensão dos conteúdos Geográficos,
numa aprendizagem mais crítica e reflexiva no contexto do Ensino
Remoto.
Portanto, a aplicação das metodologias lúdicas no ensino de
Geografia na Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo, no contexto
remoto, além de incentivar e aprofundar o processo de ensinoaprendizagem, amplia o nível de cognição, percepção e raciocínio
criativo para o desenvolvimento dos processos de Ensinoaprendizagem, a partir do uso de elementos metodológicos lúdicos
ligados aos recursos didáticos lúdicos, reduzindo, portanto, a evasão
escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios trazidos pelo contexto da aplicação do Ensino
Remoto durante a pandemia da COVID-19 enfatizam a necessidade do
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compromisso com a aprendizagem de todos os alunos com uma escola
que ensina e, que oportuniza e potencializa espaços de formação
condizentes com as necessidades de todos os sujeitos aprendizes,
evitando exclusões, as quais se tornaram ainda mais evidentes com a
dificuldade de acesso dos Estudantes as tecnologias de Informação e
Comunicação e aos recursos didáticos lúdicos voltadas ao Ensino.
Além disso, o contexto pandêmico deixou claro que, na escola
constituída no contexto virtual, não apenas o aluno tem o que aprender,
mas o professor, também precisa aprender a ensinar a cada um de seus
alunos com a utilização efetiva das tecnologias, ou seja, deve-se refletir
sobre a construção dos saberes profissionais tecnológicos necessários
aos educadores, os quais devem ser comprometidos com a
aprendizagem de todos os alunos. Só aprende a ensinar aqueles que
aprendem a aprender.
Assim, a utilização do lúdico no ensino de Geografia,
particularmente a partir da utilização de vídeos educacionais
constituídos por alunos e supervisionados por professores, estimulam
os alunos a desejar compreender o mundo, especificamente, o contexto
em que vivem, desenvolvendo o raciocínio e da aprendizagem a partir
da adequação dos recursos didáticos tecnológicos de uma melhor forma
possível.
E esta utilização totalizante e coerente do lúdico no ensino de
Geografia torna-se fundamental num período ainda mais depende das
tecnologias, onde um trabalho reflexivo por parte do docente poderá
auxiliar, de uma maneira coerente, na melhoria da educação de nossa
gente e de nosso país, pois, conforme afirmou Milton Santos (2008,
p.115): “[…] é necessário partir da consciência da época em que
vivemos, sabendo o que o mundo é e como ele se define e funciona. É
somente assim que se podem formar cidadãos conscientes e capazes de
atuar no presente, ajudando a construir o futuro”.
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INTRODUÇÃO
A incorporação do ensino remoto emergencial como medida
para mitigar os efeitos de proliferação do Novo Coronavírus Sars-CoV2 teve início oficial no Brasil através da Portaria n.º 343, de 17 de março
de 2020. Essa modalidade de ensino trouxe mudanças repentinas para
o contexto educacional e novos paradigmas para a prática docente.
Essas transformações no ambiente escolar impactaram a escola,
os professores, os alunos e os familiares, conforme exposto em
trabalhos anteriores (NASCIMENTO; SANTOS, 2020a; 2020b) onde
ampliamos a pesquisa aqui apresentada discutindo os desafios do
professor de Geografia no uso das TDICS e das plataformas digitais em
tempos de pandemia Covid-19, bem como, o papel da escola diante
desse cenário pandêmico.
Nestes termos, o objetivo central visa discutir acerca as opiniões
de sete professores de Geografia sobre a desafios vivenciados pelos
alunos durante o período da pandemia da Covid-19.

- 500 -

METODOLOGIA
Este trabalho está ancorado na pesquisa exploratória, a qual Gil
(1999, p. 43) enfatiza que “[...] têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para
estudos posteriores”. Dias (2000) aponta que o foco dessa abordagem
permite estimular o pensamento do pesquisador, acentuando que o
estudo exploratório é útil para o planejamento de pesquisas qualitativas
ao trabalhar com um grupo focal através da elaboração de questionários.
Como procedimentos metodológicos foram realizados
levantamentos bibliográficos, diálogo e aplicação de questionários com
sete professores de Geografia de escolas públicas e privadas em
diferentes municípios do estado de Alagoas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
É inquestionável que a Educação foi um dos âmbitos mais
afetados pelo isolamento social e a incorporação do ensino remoto. Para
tanto, é essencial considerar que o mesmo não pode ser confundido com
educação a distância, uma vez que se trata de uma educação remota em
caráter emergencial, assim como apontam Joye et. al, (2020, p.13) ao
enfatizar que o objetivo principal do ensino remeto durante as atuais
circunstâncias “[...] não é recriar um novo modelo educacional, mas
fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais de uma
maneira a minimizar os efeitos do isolamento social nesse processo”.
O impacto da pandemia da Covid-19 no setor educacional está
sendo significativo. O Relatório de Monitoramento Global da Educação
publicado pela UNESCO (2020) aponta que a pandemia expôs e
aprofundou as desigualdades e a fragilidade de nossas sociedades, de
acordo com o referido relatório:
A crise atual irá perpetuar ainda mais essas diferentes formas de
exclusão. Com mais de 90% da população estudantil mundial
afetada pelo fechamento de escolas relacionado à COVID-19, o
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mundo está prestes a sofrer uma perturbação de grandes dimensões
e sem precedentes na história da educação. As diferenças sociais e
digitais colocam os mais desfavorecidos em uma situação na qual
correm o risco de ter perdas de aprendizagem ou abandonar a escola
(UNESCO, 2020, p. 5).

Em concordância com este apontamento, a pesquisa realizada
pelo Grupo Educacional do Banco Mundial sobre os riscos associados
ao fechamento das escolas, ressaltam que o mesmo “[...] pode significar
interrupção do processo de aprendizagem, vinculado a ausência de
interação entre estudantes e professores e elevar a taxa de abandono,
principalmente para crianças com alta vulnerabilidade” (WORLD
BANK GROUP EDUCATION, 2020, p.1).
Ambas as pesquisas supracitadas, evidenciaram desafios
enfrentados pelos alunos que não detém dos meios para acompanhar as
aulas remotas, trazendo consequência para aprendizagem ou mesmo o
abandono da escola.
O processo educativo no ensino remoto acarretou uma série de
discussões que retratam narrativas que envolvem desde as possiblidades
até as adversidades que emergiram nas escolas, na prática docente e no
processo de ensino-aprendizagem.
Para o Ensino de Geografia, diversos autores trouxeram suas
contribuições refletindo sobre o Ensino de Geografia nesse cenário
pandêmico: Azevedo (2020); Carvalho Filho e Gegnagel (2020);
Ferreira e Tonini (2020); Macêdo e Moreira (2020); Oliveira (2020);
Silva (2020).
Os professores de Geografia lidam em suas aulas com diversos
problemas que emergiram e agravaram-se com o ensino remoto. A
princípio, retrataremos um panorama evidenciados pelos docentes que
participaram desta pesquisa sobre a aprendizagem dos alunos durante o
período da pandemia da Covid-19 (Gráfico 1):
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Gráfico 1
Opinião dos professores sobre os resultados das aulas remotas
através das TDICs no processo de aprendizagem dos alunos

Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, 2021.

Conforme exposto no gráfico 1, dos sete professores
questionados, três informaram que não acreditam ser possível
concretizar o processo de ensino-aprendizagem para os alunos durante
o ensino remoto. Dentre esses, um professor enfatizou que os maiores
prejuízos são direcionados a educação infantil que não pode ter um bom
aproveitamento das aulas remotas em comparação ao ensino médio, que
possuem um maior potencial de comprometimento.
Três professores responderam em alguns casos, os argumentos
dos mesmos evidenciam a distinção entre a escola pública e privada.
Segundo um professor, a escola particular oferece mais possibilidades
para alcançar seus alunos, e ainda assim, não é suficiente. Outro
professor ainda informou que a forma de aprender foi alterada, assim
como o processo avaliativo, por isso, é necessário acompanhar esse
processo. Ainda é ressaltado por outro docente, que para realmente
ocorrer o processo de ensino-aprendizagem é preciso considerar a
dedicação do professor nas aulas remotas.
Refletindo sobre os principais problemas evidenciados pelos
professores no processo de ensino-aprendizagem para os alunos,
ressalta-se o gráfico 2:
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Gráfico 2
Os principais problemas relacionados aos alunos

Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, 2021.

O problema mais notório e recorrente evidenciado pelos
professores é a falta de acesso à internet e aos recursos digitais pelos
seus alunos para acompanharem as suas aulas, sendo evidenciado por
quatro docentes. Tais apontamentos reforçam a descrição de Silva
(2020, p. 11) ao evidenciar que:
[...] considerável número de famílias de alunos tem acesso limitado
aos meios de comunicação e informação porque figuram como
integrantes das margens da sociedade, não são sujeitos incorporados
ao tecido social. Aos que têm acesso é imprescindível que se
questione a qualidade deste; com quem precisa dividir tempo de
estudo e instrumental de acesso aos conteúdos e orientações; se o
local de estudo é adequado; de que forma a família e a comunidade
foram afetadas pela pandemia, dentre outros pontos, que se não
considerados no processo de ensino, poderão ampliar as
desigualdades de acesso ao conhecimento, já tão consolidadas na
sociedade brasileira.

O autor evidencia as disparidades vivenciadas entre os alunos
brasileiros, reforçando que mesmo aqueles que detém acesso a tais
recursos estão sujeitos a um questionamento sobre a qualidade deste,
tomando nota dos fatores relacionados, como os recursos que são
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utilizados, as orientações que (ou se) recebem, o local de estudo e o
envolvimento da família nesse período.
Além disso, o gráfico 2 ainda expõe que dois professores
sinalizam a falta de interação dos alunos durante a realização de suas
aulas. Por fim, foram mencionados por somente um professor a
dificuldade em aprender conteúdos e a falta de interesse dos alunos.
Os professores defrontam-se ainda com a necessidade de
estimular a participação de seus alunos mesmo à distância, isto sem
considerar aqueles alunos que estão desassistidos das aulas remotas por
não possuírem recursos para acompanhar a mesma, conforme exposto
no gráfico 3:
Gráfico 3
Professores que possuem alunos sem recursos em casa para
acompanhar as aulas remotas

Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, 2021.

Dos sete professores questionados, somente um informou que
todos os alunos possuem acesso aos recursos para participarem das
aulas. Os outros seis, possuem alunos que não detém de recursos em
sua residência para acompanhar as aulas remotamente. De acordo com
os professores, alguns alunos buscam vizinhos ou casas de outros
familiares para conseguirem participar das aulas e desenvolver as
atividades propostas. No que se refere aos alunos que realmente não
conseguem acesso a tais meios, o vínculo com a escola é mantido
através de uma apostila com conteúdo e exercícios que é
disponibilizado pela mesma.
- 505 -

Sobre esses dados, é notório enfatizar que entre os seis
professores que informaram possuir alunos que não detém recursos,
cinco lecionam somente em escola pública e um em ambas as escolas.
O professor que informou que todos os seus alunos possuem recursos
em casa para acompanhar as aulas é o único que leciona somente em
escola privada.
Sob esse panorama, destaca-se os apontamentos de Azevedo
(2020, p. 227),
Muitos professores, neste período de pandemia, dedicam expressiva
parte de seu tempo para acompanhar o desenvolvimento de seus
alunos e de incentivar os alunos a realizarem as atividades, já que
um número considerável de alunos não está participando das
atividades educativas neste período de pandemia, seja por
dificuldade de acesso, questões financeiras, questões sociais e/ou de
saúde.

As questões apontadas pela autora sobre as dificuldades dos
alunos durante a pandemia tornam-se evidentes nas respostas obtidas
pelos professores, os quais, se deparam com disparidades entre alunos
dentro da própria sala de aula, principalmente no que se refere a
dificuldade de acesso a tais meios pelos alunos que, conforme exposto,
recorrem a atividades impressas para amenizar os impactos das aulas
remotas e manter vínculo com a escola.
Esses dados levantam questionamentos sobre a qualidade do
ensino remoto e o quanto o mesmo pode impactar na vida desses alunos,
uma vez que evidencia desafios e realça as desigualdades mesmo entre
colegas de classe.
Atualmente, nos deparamos com a retomada gradual das aulas
presenciais, porém, esse retorno requer muito além de cuidados e
análises sobre saúde e segurança sanitária, necessita-se urgentemente
discutir consequências da pandemia no âmbito educacional uma vez
que a educação brasileira evidenciou as desigualdades sociais e os
problemas ligados a realidade das escolas públicas.
Os autores Cunha et. al. (2020) ressaltam as perdas acarretadas
pelo ensino remoto, enfatizando a necessidade de criar ações
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direcionadas a eliminação das desigualdades, oportunizando os alunos,
sobretudo os que foram excluídos do contexto de pandemia.
aprendizagens voltadas ao desenvolvimento intelectual, humano e do
pensamento crítico, e à formação para a cidadania
Segundo os autores, é necessário dar ênfase aos alunos que
foram desassistidos durante o ensino remoto, propondo medidas que
visem amenizar e enfrentar os problemas gerados durante o ensino
remoto para a aprendizagem dos mesmos.
Santos (2020, p.46) aponta que é precipitado traçar um esboço
sobre o que se deve esperar do período pós-pandemia, afirmando que o
ponto de partida é pensar as ações de políticas públicas, ressaltando que
“[...] é preciso pensar a partir da totalidade, não desconsiderar a
realidade do aluno, o meio social em que vive e nas condições deste
realmente poder aprender, centrar nas necessidades do aluno do século
XXI, pensando no tipo de sociedade que se queira formar”.
Ambos os autores supracitados nessa discussão reforçam a
necessidade das políticas públicas atuarem ativamente na construção de
uma educação voltada a análise e mitigação das desigualdades sociais
brasileiras que foram agravadas durante o isolamento social e os sérios
impactos aos alunos, em especial a classe mais baixa da sociedade.
Outrossim, dos dados apresentados pelos professores nesta
pesquisa reforçam a necessidade de pensar urgentemente em ações para
enfrentamento dos problemas educacionais gerados durante a pandemia
da Covid-19.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos na pesquisa constatou que todos os
professores (total de seis) que lecionam em escolas públicas possuem
alunos que não detém de recursos em sua residência para acompanhara
as aulas remotamente, enquanto o único professor que informou dispor
de toda a turma possuindo acesso a tais recursos, leciona somente em
escola privada.
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Em concordância com essa afirmação, segundo os professores
questionados, no que se refere a concretização do processo de ensinoaprendizagem sob vias remotas, obtivemos as seguintes respostas: um
professor informou que ocorre; três docentes ressaltaram que não, e três
afirmam ter uma possibilidade. Sobre esses últimos, os mesmos alegam
que a aprendizagem dos alunos depende da rede de ensino a qual fazem
parte, evidenciando as discrepâncias entre as escolas pública e privadas,
uma vez que está última detém de mais recursos para acompanhar seus
alunos e que os mesmos possuem recursos em suas residências.
Quanto aos alunos, sendo este o ponto central desse processo,
possivelmente enfrentará sequelas no ensino remoto ao longo dos
próximos anos, principalmente aqueles que ficaram desassistidos, pois
não detiveram os meios para acompanhar as aulas.
Os desafios vivenciados durante a incorporação do Ensino
Remoto Emergencial implicarão consequências que serão repercutidas
nos próximos anos, possivelmente devido à na alta taxa de evasão de
alunos das escolas e os desafios da aprendizagem dos mesmos,
indagando questionamentos sobre a qualidade do ensino nesse período
conturbado.
Contudo, esta pesquisa apresenta reflexões que propõem e
assinalam a necessidade de discutir e aprofundar os estudos voltados
para o ensino de Geografia durante a pandêmica da covid-19, assim
como as consequências educacionais que foram agravadas pelos
contextos sociais e econômicos dos alunos durante o ensino remoto.
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INTRODUÇÃO
Nas palavras de Callai (2001, p.134): “O mundo tem mudado
rapidamente e com ele devem mudar também a escola e o ensino que
nela se faz. Interessa discutir aqui o ensino de Geografia”, mais
especificamente sobre os desafios do estágio supervisionado em
Geografia atualmente.
A Pandemia de COVID – 19 marcou o ano de 2020, em escala
internacional e nacional, provocando inúmeras mudanças de convívio
social, e exigindo das instituições de ensino, uma nova forma de
trabalho para continuidade de suas atividades. Eis que surge nesse
contexto, o chamado ensino remoto.
O Ensino Remoto Emergencial é um formato no qual o processo de
ensino e aprendizagem se efetiva por meio da mediação tecnológica;
sendo assim, a relação professor e aluno acontece a partir de
3030

Este artigo integra o Projeto de Pesquisa vinculado a Pró Reitoria de Pesquisa e
Pós – Graduação (PROPEG): De repente o Estágio Supervisionado em Geografia teve
que ser diferente na Pandemia de COVID-19: uma análise da Estratégia Metodológica
das Microaulas Remotas no Curso de Geografia da FAFIC/UERN.
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interações virtuais, que podem inclusive ser de natureza síncrona. A
adjetivação de Emergencial associada a esse formato de ensino se
justifica na medida em que vem sendo planejado e implementado
no contexto de excepcionalidade gerado pela pandemia; portanto,
em uma perspectiva transitória (MORAIS et al, 2020, p. 05).

Mas nos indagamos, de que maneira esse ensino remoto afetou
o desenvolvimento dos componentes teórico-práticos como os Estágios
Supervisionados na Licenciatura em Geografia? Quais foram os
caminhos metodológicos seguidos por docentes e discentes para o
desenvolvimento dos estágios? É o que iremos discorrer ao longo desse
trabalho. Acerca do desenvolvimento do Estágio Supervisionado de
forma remota, Morais et al (2020, p.06), vai apontar que:
No momento atual, o Ensino Remoto Emergencial tem ensejado
enormes desafios para as universidades, dos quais se destaca a oferta
do componente curricular Estágio Supervisionado por sua
especificidade em termos de carga horária e perfil didáticopedagógico. Nesse processo, como desenvolver o Estágio
Curricular Supervisionado, cujo espaço de realização é a escola da
rede básica de ensino que, nesse momento de pandemia, se encontra
com as atividades presenciais suspensas? Nesse contexto, como as
atividades deste componente curricular podem ser viabilizadas
remotamente?

Ao longo desse texto, buscamos compreender sobre a
importância do Estágio Supervisionado como componente teóricoprático na formação dos professores; discorrendo sobre o impacto da
pandemia de COVID-19 na formação inicial de professores, com a
adoção do ensino remoto emergencial, a partir da visão de alunos
estagiários do Curso de Geografia da FAFIC/UERN.
METODOLOGIA
A pesquisa se configura como de natureza qualitativa, e foi
desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica; pesquisa documental a
partir das principais legislações relacionados a formação de professores
e ao estágio. As microaulas são estratégias didático metodológicas
utilizadas nos cursos de licenciatura, como forma de oportunizar ao
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estagiário em processo de formação inicial, uma vivência prévia com a
docência. Na revisão de literatura encontramos outros termos para essa
proposta metodológica como: microensino e miniaulas, mas Curso de
Geografia da UERN, adotamos a terminologia microaulas.
A metodologia do trabalho se baseou inicialmente, no
levantamento bibliográfico que buscou referencias teóricos, nos
debruçando sobre as seguintes temáticas: estágio supervisionado e
prática de ensino; formação de professores; e pesquisa na docência,
voltadas para a licenciatura em Geografia.
Sendo assim o estágio supervisionado é posto então como essencial
na construção e formação do licenciando de geografia pois é ele
quem vai fundamentar as nossas práticas docentes durante a
graduação, e com isso podemos cada vez mais nos preparar para
atender e contribuir de forma eficiente e eficaz com a formação
educacional dos nossos alunos (SILVA, LIMA e FERNANDES,
2017, p.49).

tanto na Educação como na Geografia, como Morais et al
(2020); Silva, Lima e Fernandes (2017); Martins e Tonini (2016);
Martins (2015); Silva e Ataídes (2009); Pimenta e Lima (2004); e Callai
(2001).
Entendemos que se constituir professor é um processo longo e
complexo que é consolidado, gradativamente, nas vivências do
curso de formação inicial e nas diversas experiências que vão sendo
construídas, através da socialização de conhecimentos e da
mobilização dos diversos saberes da profissão docente (MARTINS,
2015, p.238 e 239).

A pesquisa também realizou um levantamento documental, no
qual buscamos inicialmente, conhecer e compreender a legislação
nacional pertinente a formação de professores, no tocante ao Estágio
Supervisionado, bem como a legislação da UERN para esse
componente curricular. Entendemos que o Estágio Supervisionado
“deve caracterizar-se como espaço de reflexão sobre aspectos teóricopráticos do processo ensino-aprendizagem, possibilitando ações
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propositivas capazes de dar conta dos desafios colocados pela
docência” (MARTINS e TONINI, 2016, p.104).
A PANDEMIA E O SURGIMENTO DO ENSINO REMOTO
EMERGENCIA
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
publicamente em 11 de março de 2020, o estado de Pandemia em
relação à COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, o Sars CoV-2, que atingiu a maioria dos países do mundo. Desde então, a
Sociedade tem vivido em estado de alerta, e modificado a forma de
convívio social, sendo a Educação uma das áreas mais afetadas, que
precisou se (re) inventar e adotar o ensino remoto, como estratégia
metodológica para continuidade das suas atividades, para manter o
distanciamento social da comunidade acadêmica e escolar.
Dessa forma, a suspendeu das atividades presenciais passou a
ser recomendada por entidades internacionais e nacionais, como força
de contenção ao avanço da Pandemia. Seguindo esses protocolos de
biossegurança, o Governo do Estado do RN, publicou em 13 de março
de 2020, os decretos estaduais 29.512 e 29.513, orientando medidas
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID19), no âmbito do Poder Executivo Estadual. Vale ressaltar que, em 17
de março de 2020, o Governo do RN publicou o Decreto 29.524,
suspendendo as aulas presenciais, em todas as instituições públicas e
privadas em território potiguar.
Com base nesses decretos estaduais, a UERN suspendeu suas
aulas e atividades presenciais desde 15 de março de 2020, através da
Portaria Nº 346/2020 – GP/FUERN, que “estabelece, no âmbito da
FUERN, orientações acadêmicas e administrativas quanto às medidas
de proteção e prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente
do coronavírus (COVID-19)”.
Eis que nesse contexto, surge o chamado Ensino Remoto, como
possibilidade de continuidade de suas ações, adotado de forma
emergencial por várias instituições escolares e acadêmicas. No Caderno
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sobre Ensino Remoto da UERN, elaborado pela Comissão Especial de
Consulta, encontramos a seguinte definição para ensino remoto:
O ensino remoto nos remete, em contexto de pandemia, à ideia de
uma ação intencional, rápida e circunstancial de fazer o encontro do
docente com seus discentes, acionando interfaces para trazer os
alunos para o diálogo formativo. A perspectiva de
“circunstancialidade” justifica-se pela provisoriedade de um
contexto de emergência em que a formação prévia de docentes e
discentes não encontra tempo suficiente e a priori para iniciar a ação,
cabendo aos docentes, a gestão da UERN e aos discentes analisar o
potencial de cada ferramenta e ou dispositivo possível de ser
acionado para o processo formativo remotamente. No entanto,
mesmo sendo justificada a emergência, defende-se um
planejamento didático pedagógico criativo e motivador para
envolver ao máximo os alunos nesse momento diferenciado do
habitual (UERN, 2020, p. 7).

De que maneira esse ensino remoto tem afetado os processos
de ensino e aprendizagem dos Cursos de Licenciatura? Como docentes
e discentes tem buscado estratégias metodológicas para esse novo
formato de ensino? E no tocante aos Estágios Supervisionados em
Geografia, como tem sido? Essas são algumas das nossas indagações
iniciais.
O Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura,
revestem-se de fundamental importância por serem um componente
curricular de natureza teórico-prática, que faz com que os docentes
reflitam sobre a sua prática e planeje ações que possam contribuir com
melhorias para o Ensino de Geografia.
A LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
A nível nacional o Estágio Supervisionado é regulamento por
legislação própria. Dentre elas, ressaltamos a Lei Nº 11.788/2008 que
classifica as relações de estágio de forma geral; e a Resolução CNE/CP
Nº 2/2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Formação de Professores.
A Lei Nº 11.788, aprovada em 25 de setembro de 2008, aborda
as duas modalidades existentes de estágio, o obrigatório e o não –
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obrigatório. No capítulo I da referida Lei, encontramos a definição e
classificação para as relações de estágio, que assim são concebidos
como:
Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular
em instituições de educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos.
§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do Curso, além de
integrar o itinerário formativo do educando.
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho
(BRASIL, 2008).

Ainda de acordo com o artigo 2º da referida Lei, “o estágio
poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do
projeto pedagógico do Curso”. Vejamos a diferenciação para as duas
modalidades:
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de
diploma.
§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (BRASIL,
2008).

Em se tratando do Estágio Supervisionado nos Cursos de
Licenciatura ressaltamos a importância da Resolução CNE/CP Nº 2, de
20 de dezembro de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Formação de Professores para Educação
Básica.
Essa Resolução estabelece como deve ser a carga horária dos
estágios para os cursos de licenciatura e devem totalizar cerca de 400
(quatrocentas) horas de estágio supervisionado, “em ambiente de
ensino e aprendizagem”, definindo que essa carga horária “deve estar
- 516 -

intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os
estudos e com a prática previstos nos componentes curriculares”.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
GEOGRAFIA NA UERN

DO

CURSO

DE

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório nos Cursos
de Licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN, é regulamentado pela Resolução Nº 06/2015 - CONSEPE.
Nesta Resolução é apresentada a seguinte concepção de Estágio para os
Cursos de Licenciatura:
Art. 2º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório nos Cursos
de Licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
- UERN é concebido como um campo de conhecimento teóricoprático e interdisciplinar, que possibilita ao educando a
aproximação, reflexão, interação e atuação no contexto social, ético,
político, tecnológico, cultural e educacional no qual o trabalho
docente está inserido, configurando-se, assim, como espaço de
convergência dos conhecimentos científicos pertinentes a cada área
e das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer dos Cursos,
sendo essencial para a formação de competências docentes do futuro
profissional licenciado (UERN, 2015, p.2).

Sabemos que “o processo de formação inicial do professor não
acontece somente com o estágio supervisionado, mas é nele que se
concretiza a experiência da condição de ser professor” (MARTINS,
2015, p.239).
Os objetivos do Estágio Supervisionado da UERN estão
atrelados ao Curso de Geografia da UERN, no qual o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), evidencia que o componente curricular
Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia deve ser vivenciado
pelo aluno a partir do 5º período do Curso e possui uma carga horária
total de 405 horas. Essa carga horária das atividades práticas do Estágio
Supervisionado, estão voltadas para atividades de planejamento,
observação, participação e regência de atividades e aulas a serem
desenvolvidas pelos estagiários na Educação Básica, sobretudo em
Escolas Públicas.
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O Estágio Curricular Supervisionado será realizado em
estabelecimentos de Ensino Básico, público ou privado, localizados
na sede do município de Mossoró. Ressalta-se que um dos estágios
deverá ser realizado obrigatoriamente em uma instituição pública,
uma vez que a formação do aluno está pautada no ensino superior
público e gratuito (UERN/DGE, 2008, p.28).

Ainda de acordo com o PPC do Curso de Geografia, os Estágios
Supervisionados integram o eixo temático integrador da prática de
ensino e estágio. Sendo assim definidos:
Representando o conjunto de disciplinas que fundamentam a
aprendizagem a partir de referenciais práticos, introduzidos em
componentes curriculares ao longo do curso e organizados de tal
forma que valorize a formação continuada através das muitas etapas
da prática de ensino e do estágio (UERN/DGE, 2008, p.36 e 37).

A importância dos Estágios Supervisionados para a formação do
licenciado em Geografia é indiscutível. Em pesquisa anterior, realizada
por Silva, Lima e Fernandes (2017, p.38),
(...), o estágio é uma das fases dos cursos de licenciatura, no qual o
discente toma conhecimento da futura profissão escolhida, onde
todas as teorias que foram abordadas na Universidade vão ser
transformadas de forma didática e revistas no ensino básico, sobre
novas metodologias, é no estágio que há uma concatenação entre
teoria e prática.

A matriz curricular do referido Curso, aponta que no 5º e 6º
períodos o Estágio em Geografia é voltado para os Anos Finais do
Ensino Fundamental; e no 7º e 8º períodos o Estágio em Geografia é
voltado para o Ensino Médio.
Para o componente curricular Orientação e Estágio
Supervisionado em Geografia – III, ofertado no 7º período do Curso e
com carga horária de 105 horas, a ementa é a seguinte:
O estágio como atividade de ensino-aprendizagem. Orientação do
planejamento e da execução do estágio nas respectivas unidades
escolares. Projeto político-pedagógico escolar e a geografia. O
planejamento em Geografia no ensino Médio: conteúdos e práticas.
Os Parâmetros Curriculares e a geografia no ensino Médio. O uso
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das técnicas de ensino em Geografia no ensino Médio. O livro
didático de geografia e o ensino médio (UERN/DGE, 2008, p.60 e
61).

Já para o componente curricular Orientação e Estágio
Supervisionado em Geografia – IV, ofertado no 8º período do Curso e
com carga horária de 90 horas, a ementa é a seguinte:
Orientação do planejamento e da execução do estágio nas
respectivas unidades escolares. Os currículos escolares e a
geografia: pensando sujeitos, saberes e culturas. Os temas
transversais e a Geografia no ensino Médio. Orientação sobre a
execução de projetos de ensino em Geografia na escola. Orientação
da regência em sala de aula. Preparação de relatório com a
apresentação das atividades desenvolvidas em sala de aula
(UERN/DGE, 2008, p.63).

Nota-se que a organização curricular do PPC de Geografia foi
organizada para o desenvolvimento dos estágios de maneira presencial
nas Escolas de Mossoró. Mas como ficou o Estágio Supervisionado
durante a Pandemia de COVID-19? Que estratégias metodológicas
foram utilizadas por docentes e discentes no Estágio em Geografia
durante o ensino remoto? Em que medida, as Microaulas ministradas
de forma on line, estão contribuindo para o processo de formação inicial
dos licenciandos em Geografia?
Acerca da realização do Estágio Curricular de forma remota,
tomamos de empréstimo, a afirmação de Morais el al (2020, p.07), que
ressalta a importância do Professor Orientador buscar estratégias para
o desenvolvimento de suas ações.
A organização do Estágio Curricular Supervisionado no formato
remoto requisita do Professor Orientador o reconhecimento das
atribuições das instituições e dos sujeitos envolvidos nesse processo
e a definição de estratégias de comunicação e de meios tecnológicos
que viabilizem as orientações, a troca de experiências e a realização
das ações.

Acerca da autorização da oferta dos Estágios Supervisionados
na UERN, de forma remota, vale mencionar a Resolução Nº 28/2020,
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que “altera as atividades acadêmicas referentes ao semestre letivo
2020.1”, possibilitando a oferta do estágio de forma remota.
“Art. 11. Os componentes curriculares de natureza teóricoprática e os estágios poderão ser adaptados ao formato remoto, desde
que sejam aprovados pela plenária do departamento acadêmico”
(UERN/CONSEPE, 2020, p.04).
Ancorada nessa Resolução e no Caderno Temático de Ensino
Remoto da UERN, a Plenária do Departamento de Geografia da FAFIC,
incumbiu a Comissão Interna de Estágio Supervisionado em Geografia
(CIESG), de decidir acerca da possibilidade de oferta do componente
curricular Estágio Supervisionado de forma remota. Os membros da
referida comissão departamental, formada pelos professores que
ministram o componente curricular no Curso, optaram pela oferta do
Estágio Supervisionado de forma remota desde o semestre 2020.1 e
2020.2, adotando a metodologia das Microaulas, a serem ministradas
pelos alunos estagiários de forma on line. As microaulas são estratégias
didático metodológicas utilizadas nos cursos de licenciatura, como
forma de oportunizar ao estagiário em processo de formação inicial,
uma vivência prévia com a docência.
É de suma importância a forma pela qual o futuro Professor é
preparado e inserido na atividade pedagógica e no cotidiano escolar.
Por parte do aluno, tem-se nas atitudes empreendidas, nos
procedimentos escolhidos e nas informações expressas, durante o
desenvolvimento das disciplinas de Estágio e de Prática de Ensino
(SILVA e ATAÍDES, 2009, p.1).

É papel do Estágio Supervisionado, buscar alternativas
metodológicas para desenvolver nas aulas de Geografia, partindo da
valorização do conhecimento prévio dos alunos nesta disciplina. As
microaulas podem ser utilizadas como proposta metodológicas por
diversas licenciaturas. No Curso de Geografia da UERN, adotamos a
terminologia microaulas, durante o processo de revisão de literatura,
para escrita desse Projeto Pesquisa, encontramos outras denominações
para as microaulas, como por exemplo mini – aulas e micro – ensino.
Como exemplo, podemos citar que:
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(...) atividades de micro - ensino, mini - aulas e dinâmica de grupo
também ilustram a perspectiva em estudo. O entendimento da
prática presente nessas atividades é o desenvolvimento de
habilidades instrumentais necessárias ao desenvolvimento da ação
docente. Um curso de formação estará dando conta do aspecto
prático da profissão à medida que possibilite o treinamento em
situações experimentais de determinadas habilidades consideradas,
a priori, como necessárias ao bom desempenho docente (PIMENTA
e LIMA, 2004, p.38).

Como já foi dito anteriormente, as Microaulas podem ser
utilizadas como estratégia metodológica para as diversas licenciaturas.
Como exemplo, podemos relatar a experiência sobre a importância das
microaulas para a licenciatura em Música, pesquisada por Santos el al
(2018, p.02), quando afirma que:
Acredita-se que este estudo é relevante considerando o momento da
microaula como essencial no aprendizado do ser professor na
prática do uso das metodologias, dos recursos, na construção de
objetivos, na seleção de conteúdos, na organização do tempo da
aula, e na formulação de dinâmicas e atividades avaliativas que a
disciplina Didática visa sistematizar. Nesse sentido, como discente
foi possível sistematizar os conteúdos da área de Música em uma
microaula voltada para o âmbito escolar (SANTOS et al, 2018,
p.02).

Ainda nesse contexto, a pesquisa de Silva e Ataídes (2009)
aponta sobre a importância das microaulas nas atividades do estágio em
Geografia, no qual eles utilizam a denominação de mini-aulas, como
uma espécie de semi-regência.
“Concomitantemente, tem-se na atividade de mini-aulas o
importante objetivo de contribuir com o processo de formação do aluno
– professor como uma importante tarefa a ser desenvolvida por parte
destes no início da semi-regência na escola – campo” (SILVA e
ATAÍDES, 2009, p.3).
Vale ressaltar que no caso específico do Curso de Geografia,
mesmo antes da Pandemia de COVID-19, as Microaulas presenciais já
eram adotadas como estratégia metodológica para os estágios de
observação, ofertados durante os estágios I e III, como espécie de
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preparação prévia do aluno estagiário para o campo de estágio,
ministrando aulas para os colegas, antes do aluno ir para atuação prática
nas escolas. Com o ensino remoto, precisamos fazer adaptações na
metodologia dessas Microaulas para todos os estágios: I e II (para o
Ensino Fundamental); III e IV (para o Ensino Médio), que antes eram
ministradas de forma presencial e agora são ministradas de forma on
line, sendo mediadas por tecnologias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que, refletir sobre a formação de professores de
Geografia nos Cursos de Graduação é de grande relevância, porque dá
subsídios para o processo de ensino e aprendizagem nos cursos de
licenciatura, a partir do Estágio Supervisionado em Geografia.
Consideramos de extrema relevância para UERN, realizar
pesquisas na área de Ensino de Geografia, mais especificamente acerca
do Estágio Supervisionado, tendo em visto a diversidade de Cursos de
Licenciatura que a instituição oferta e capilaridade da UERN junto às
Escolas de Educação Básica, contribuindo para o desenvolvimento de
novas metodologias de ensino, reforçando o papel cidadã dessa
Universidade socialmente referendada.
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INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado no Ensino Básico se constitui em uma
rica experiência de relacionar a teoria e prática através da vivência do
cotidiano escolar. O estágio é uma prática de aprendizado por meio do
exercício de funções referentes à profissão que será exercida no futuro
e que adiciona conhecimentos práticos aos teóricos aprendidos nos
cursos (SCALABRIN e MOLINARI, 2013).
A disciplina de Estágio Supervisionado IV ministrada pela
professora Maria Soares da Cunha, do Curso de Licenciatura em
Geografia pela Universidade Regional do Cariri – Urca, tem por
finalidade propiciar a construção de conhecimentos e habilidades
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docentes para que se possa atuar no Ensino Médio. Segundo Lima
(2001), a formação do docente se faz pelo repensar sobre a prática,
sobre a realidade, bem como pela construção permanente da identidade
pessoal. Por isso, o estudante deve perceber no estágio uma
oportunidade única e realizá-lo com determinação, comprometimento e
responsabilidade (SCALABRIN e MOLINARI, 2013).
Segundo Lima (2001, p. 16), “O estágio não é a hora da prática!
É a hora de começar a pensar na condição de professor na perspectiva
de eterno aprendiz. É a hora de começar a vislumbrar a formação
contínua como elemento de realimentação dessa reflexão.” O estágio
não é somente uma fase para nossa formação, é aqui que refletimos
sobre o papel do professor e o processo de renovação em sua jornada
enquanto aprendiz.
Diante do isolamento social adotado em vários países, como
forma de prevenção e redução da disseminação da pandemia provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2, os professores vêm passando por mais
um processo de renovação frente a essa realidade, procurando se
adaptar ao ensino remoto emergencial desenvolvido pelo uso de
plataformas digitais. Pensando nesse novo cenário, este artigo tem
como objetivo descrever e apresentar as experiências do Estágio
Supervisionado IV do curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Regional do Cariri-URCA, realizado em dois momentos
distintos na Escola de Ensino Médio Getúlio Vargas, na cidade de
Farias Brito, no Ceará (Figura 1).

- 526 -

Figura 1
Localização da Escola Getúlio Vargas

Fonte: Organizado pelos autores, 2015.

O primeiro momento refere-se ao estágio presencial realizado
na escola, na qual a experiência de regência nas aulas de Geografia
ocorreu antes da pandemia, sendo interrompida com o seu início. O
segundo momento diz respeito à nova realidade que muitos professores
estão passando, o ensino remoto.
Os conteúdos para essa disciplina abordam basicamente o
estágio na formação inicial e continuada do professor para o Ensino
Médio, além da construção da identidade profissional do mesmo.
Destacando principalmente o processo de ensino-aprendizagem e a
construção do conhecimento geográfico, como também as modalidades
de ensino e projetos de inclusão de alunos.
METODOLOGIA
Para a construção do presente trabalho foi escolhido a
instituição E.E.M. Getúlio Vargas, localizada na cidade de Farias Brito,
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no Ceará. Salienta-se que a mesma vem se destacando no campo da
Educação durante muitos anos na Região do Cariri.
Esse trabalho objetiva destacar como foi realizado o relatório de
estágio e descrever as experiências do Estágio Supervisionado IV, que
foi realizado em dois momentos distintos na instituição. Sendo o
primeiro de maneira presencial e o segundo de forma remota.
Em relação ao estágio que aconteceu de forma presencial,
abordamos como ele foi realizado e as dificuldades enfrentadas pelas
estagiárias na sua realização. Já no que diz respeito ao estágio realizado
de forma remota, destacamos como ele foi organizado e os desafios para
a sua realização. Destacamos que devido à, por conta da pandemia e da
dificuldade em se adaptar as aulas online, o estágio foi interrompido por
alguns meses.
Para a elaboração do relatório foi necessária a leitura de alguns
autores que discorriam sobre Estágio Supervisionado e o ensino de
Geografia. No qual destacamos Scalabrin e Molinari (2013), Lima
(2001) e Kaercher (2000).
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O processo de construção do estágio de regência iniciou de
forma presencial, mas após quatro semanas de seu início, as aulas foram
suspensas em decorrência do início da pandemia provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2. Diante disso, 40% do Estágio foi realizado
de forma presencial e 60% de forma remota. Destacamos que tanto a
instituição, por meio de professores e funcionários tiveram dificuldades
em se adaptar a essa nova forma de ensino, o que foi ainda mais difícil
por ter acontecido de maneira tão abrupta. E não podemos deixar de
falar sobre os alunos, que também tiveram que se adaptar a assistir as
aulas, em sua maioria com o uso apenas do celular.
O planejamento das aulas ministradas no estágio era realizado
uma vez por semana com uma carga horária de quatro horas (4 horas).
Vale ressaltar que foram feitas apenas o planejamento de quarenta horas
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aulas (40 horas/aulas) presenciais. Já que logo após entramos fomos
surpreendidos pela pandemia e com ela, pelo isolamento social.
Durante o estágio desenvolvido de forma presencial, pudemos
observar algumas dificuldades na sua realização. Como o desrespeito
por parte de alguns alunos com as estagiárias, pois não queriam ter aulas
com as mesmas, mas esse desrespeito não foi levado ao professor ou
direção escolar, e ainda o mal comportamento de alguns estudantes.
Sendo que ainda não prestavam atenção nas aulas e não interagiam
muito com as mesmas. Em relação as facilidades encontradas na
regência foram pelo fato de que a maioria dos alunos interagiam durante
as aulas, se destacando as atividades em grupo e duplas. Além disso,
sentiam-se bem em fazer perguntas e tirar dúvidas sobre os conteúdos
abordados.
A sequência das aulas ministradas de forma presencial nas
turmas do 1° ano (Figura 2), foram a partir dos capítulos 3 até o 6 do
livro didático, cujos conteúdos foram: “A Terra: orientação, localização
e coordenadas geográficas”, “A história dos mapas e as novas
tecnologias”, “Os mapas e a linguagem cartográfica” e “O tempo da
natureza e as marcas nas paisagens”, sequencialmente.
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Figura 2
Livro didático utilizado nas aulas do 1º ano do Ensino Médio.

Fonte: pt.scribd.com

Já com as turmas do 2° ano (Figura 3), as aulas ministradas
foram do capítulo 3 até o 6 do livro didático, com os seguintes
conteúdos: “A população brasileira”, “Agropecuária moderna e
sistemas agrícolas tradicionais”, “Regiões agrícolas, fome, mercado
global de alimentos” e “Agronegócio e problemas ambientais no
campo”, sequencialmente.
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Figura 3
Livro didático utilizado nas aulas do 2º ano do Ensino Médio.

Fonte: pt.scribd.com

Durante as aulas ministradas, tivemos a oportunidade de
perceber que os alunos se sentiam mais à vontade com as estagiárias
para tirar dúvidas e interagir ao longo das aulas. Os instrumentos de
avaliação que foram desenvolvidos para avaliar o desempenho dos
alunos foram dinâmicas e atividades propostas, principalmente com os
alunos do 1º ano, com os quais já tínhamos mais contato.
Essas dinâmicas tinham o intuito de gerar dúvidas nos alunos
(Figura 4), ou seja, de que forma aquelas atividades poderiam estar
relacionadas ao conteúdo trabalhado em sala de aula. E dessa forma,
avaliávamos pela participação e pelas atividades. Salientamos que é
importante que o educador saiba ouvir, induza a discussões, faça
provocações, e proponha novos temas, para que a fala dos alunos não
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fique restrita só a assuntos imediatistas ou apresentados pela mídia
(KAERCHER, 2000).
Figura 4
Dinâmicas com os alunos do 1º ano da Escola Getúlio Vargas.

Fonte: Os autores, 2019.

Atualmente, vivemos uma realidade que impactou diretamente
no processo de ensino-aprendizagem, no qual os alunos não têm mais o
espaço social da sala de aula. Por conta disso, se fez necessário o início
das aulas de forma remota, o que modificou o planejamento dos
professores para suas aulas, pois passaram a lidar com um novo formato
de aula, sendo que nem todos estavam preparados para esta mudança
tão brusca.
Em relação ao estágio de forma remota na E.E.M Getúlio
Vargas, destaca-se que o mesmo teve continuidade via grupos de
WhatsApp das respectivas turmas do Ensino Médio. Durante esse
processo, o professor enviava áudios explicativos sobre o conteúdo e
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em seguida, propunha as atividades, processo no qual, nós enquanto
estagiárias, auxiliávamos nas atividades que eram passadas para os
estudantes e ainda tirávamos dúvidas sobre os conteúdos.
As aulas aconteceram via WhatsApp por conta de os alunos
terem dificuldade em relação ao acesso de internet. Desta forma, eles
tinham que usar os dados móveis dos seus aparelhos, sendo que nem
todos dispõem de Wi-Fi em casa, sendo que em algumas situações, era
necessário utilizar a internet dos vizinhos. Além de que, não se sentiam
bem em assistir as aulas pelo celular, já que não tem computadores em
casa para acompanhá-las.
Os encontros via aplicativo eram realizados três vezes por
semana, sendo que em cada um desses dias ficávamos com uma turma
pela manhã/tarde, ou então apenas manhã ou tarde. Dessa maneira, as
estagiárias auxiliavam o docente, momentos em que os alunos podiam
tirar dúvidas com as mesmas tanto no grupo da sala, como de forma
privada, sendo este último muito utilizado pelos alunos.
A escola, além de se constituir em um espaço voltado a
aprendizagem é também um local de convívio. Palú (2020) enfatiza que
é por meio da escola que muitos alunos participam de programas que
contribuem para o seu desenvolvimento físico e intelectual, como, por
exemplo, a alimentação escolar, programas de reforço, entre outros.
Vale destacar as diversas mudanças comparando o momento
antes da pandemia e da atual realidade de isolamento social. Entre eles,
temos a inserção massiva das tecnologias, que é abordado na 5ª
competência da BNCC (2018), devendo essa ser utilizada de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais.
Porém, se faz necessário uma alfabetização e o letramento digital, para
que haja maior inclusão digital.
Dessa forma, esse último estágio nos mostrou que ainda há
muito que aprender. Que esse é apenas o começo da nossa vida
enquanto futuros docentes de Geografia, e que temos que buscar
aprender a cada dia mais, que não temos que parar aqui.
Diante de tudo isso, quando paramos para avaliar a nossa prática
docente na escola onde foi realizado o estágio de regência, percebemos
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que foi inevitável não ter aquele medo e nervosismo durante as
primeiras aulas que lecionamos sem o professor da disciplina de
Geografia em sala de aula daquela instituição. Por que, mesmo já tendo
a experiência da regência no Ensino Fundamental, nem sempre é a
mesma coisa. Sempre tem aquele medo de que nada possa dar certo, de
que os alunos não vão te respeitar pelo simples fato de ser estagiária.
Podemos perceber que assim como aconteceu com o docente
durante o estágio observatório, onde estávamos nas aulas apenas para
observar as aulas da disciplina de Geografia e os alunos, vai ter dias que
a aula que planejamos para expor aos estudantes não vai funcionar em
determinada turma, pelos simples fato de os alunos estarem dispersos
ou não quererem participar.
Podemos observar que o impacto gerado pelo estágio
desenvolvido de forma remota trouxe grandes desafios e dificuldades
relacionados ao processo ensino-aprendizagem desses alunos. A falta
de concentração e atenção, estiveram presentes durante todo esse
período, isso provocou nos estudantes o desinteresse em aprender o
conteúdo que estava sendo ensinado.
Destacamos também que a maioria dos alunos não estavam
presentes durante as aulas propostas de forma digital, e os que estavam
demostravam um certo cansaço proveniente do estado mental em que a
maioria das pessoas se encontram durante essa pandemia. Entendemos
que a forma remota foi a melhor solução encontrada para se ter a
continuidade desse ensino, entretanto preocupa-nos, pois, muitos
alunos não estão aprendendo com precisão, mas estão cumprindo
“tabela” para passar de ano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio como um todo, tanto na sua forma de observação
como de regência, é de suma importância para a formação docente
daqueles que estão em um curso de Licenciatura. Já que o estágio nos
possibilita o contato sistematizado com situações de ensino e de
aprendizagem, bem como a articulação entre teoria e prática educativa.
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Assim, o estágio alia a teoria e a prática, sendo de suma
importância para a formação docente. Salientamos que os licenciandos
em Geografia podem desenvolver em sala de aula aquilo que foi
proposto como estudo pelos professores ao longo do curso de
graduação, visto que esse é o último estágio de regência, antes da sua
formação acadêmica.
A primeira dificuldade encontrada no estágio presencial foi em
relação a participação dos alunos, pois encontramos bastante
dificuldade em relação as turmas do 2 º ano. Mas com as turmas do 1º
ano, tivemos uma ótima participação deles, já que tínhamos um bom
relacionamento com a turma, pelo fato de já ter realizado o estágio de
regência do Ensino Fundamental com alguns daqueles alunos.
Mudando para o ensino de forma remota, a principal dificuldade
para a concretização do estágio, foi o fato de que no início da sua
realização, começou a Pandemia da Covid- 19, tornando-se inviável a
sua execução por algum tempo. Assim só conseguimos quarenta
horas/aulas de forma presencial (40 horas/aulas). Diante disso a
pandemia acarretou o fechamento de escolas e vários outros serviços.
Com isso perdemos contato com os professores de Geografia e a direção
escolar, passando assim sete meses sem realizar o estágio, retomando o
mesmo apenas em novembro de 2020, já no final do ano.
Tratando-se do estágio de forma remota, passamos por algumas
limitações, já que não estávamos adaptadas com essa nova forma de
ensino que nos foi imposta dessa maneira abrupta. Sobre tudo o que
aconteceu, destacamos que conseguimos aprender e nos adaptar a essa
outra forma de ensino, já que no começo estávamos com receio de não
dar certo concluir o estágio dessa forma. Compreendemos que o ensino
remoto emergencial foi uma medida adequada, mas destacamos que o
ensino de forma presencial é muito importante, gratificante e
necessário, tanto para alunos e professores.
Dessa forma, o estágio foi concluído de forma remota e as
estagiárias estavam contribuindo e ajudando os docentes de Geografia
com as atividades que estavam sendo propostas para os alunos.
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Concluímos que o professor desempenha um papel fundamental
na vida dos seus alunos e com isso entendemos o quanto é necessário
desenvolver os estágios durante o curso de graduação, pois proporciona
uma visão mais ampla do que é ser professor, aliado a diversos fatores
como se reinventar em um cenário de pandemia para proporcionar um
melhor ensino para os seus discentes.
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INTRODUÇÃO
Atualmente muito tem se discutido sobre a educação na
modalidade do ensino remoto, que chega ao seu apogeu por conta do
isolamento social, oriundo do novo COVID-19, que se culminou nas
aulas na modalidade remota. Foram e estão sendo momentos de
angústias para todos os setores, incluindo a educação, professores tendo
que se reinventar, tendo como principal ferramenta do processo de
ensino e aprendizagem as ferramentas que nós professores, ou a grande
maioria abominavam ou proibiam a utilização na sala de aula, que era
os telefones celulares.
A proposta desta pesquisa surgiu a partir da observação de uma
docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, localizada
no município de Mossoró-RN. A observação da docente, contou com a
participação de um dos seus alunos, que leciona na rede de ensino
privado do mesmo município, mediando as turmas do 6° ao 9° ano de
Geografia do ensino fundamental dois.
Neste sentido, a pesquisa objetivou em analisar o processo de
ensino e aprendizagem tendo o ensino remoto como principal
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ferramenta desta aprendizagem, neste modo, iremos analisar a eficácia
do ensino remoto, tendo como pressuposto a problematização da
importância do ensino remoto, neste período pandêmico, logicamente
tendo a compreensão das principais dificuldades que os alunos
enfrentaram com ensino remoto. Assim Propomos alternativas para
inserção de novas metodologias no ensino da Geografia, nesta
modalidade de ensino remoto foi através da inserção destas
metodologias, que vem sendo vencido as dificuldades que a escola,
professores e alunos passaram para manter “vivo” o processo de ensino
e aprendizagem na modalidade de ensino remoto.
Assim sendo, com esse atual contexto, a educação básica em
tempos da COVID-19 vem passando a entender a importância e a
urgência de se ter tecnologia como possibilidade. De fato, a utilização
dessas tecnologias educacionais neste momento faz toda diferença, pois
não basta utilizar essas tecnologias, mas, sim, como essa utilização pode
ser feita de forma didática para garantir o processo de ensino e
aprendizagem. frente aos problemas reais da sociedade, onde se tenha
uma ação profícua entre teoria e prática. Segundo Castellar e Vilhena
(2016), a aprendizagem ativa se relaciona a situações ou fenômenos.
Concomitantemente, exige reflexão, observação e abstração de
conceitos através dessas situações.
As metodologias ativas surgiram como práticas pedagógicas
hipoteticamente possível para esse processo de transmutação da
aprendizagem, em que transforma o docente em mediador e/ou
facilitador, uma vez que o ensino não deve ser a finalidade do processo
educativo, mas sim, o meio pelo qual a aprendizagem do estudante é
favorecida (FREIRE,1996).
Assim sendo, segundo (MORAN, 2018, p. 4) “Metodologias
ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma
flexível, interligada e híbrida”. Assim sendo, o aluno tem que ser o
sujeito participativo desta nova metodologia, o mesmo tem que pensar
por si, e chegar a uma conclusão verídica e não sendo uma “marionete”.
As metodologias ativas preocupassem-se em aprender, diferentemente
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das tradicionais que se preocupa ensinar, via de regra se as
metodologias ativas não permitirem que os alunos sejam os
protagonistas desta nova abordagem metodológica ela será tão
tradicional como qualquer outra metodologia, ou seja, essas
metodologias levam em conta a autonomia, o conhecimento prévio, a
investigação, problematização e o trabalho em grupos. Tudo isso com
a finalidade de centralizar a aprendizagem no estudante.
METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa qualitativa foi utilizado como
metodologia levantamentos bibliográficos sobre o ensino de Geografia,
aplicação de questionários com alunos da educação básica da escola da
rede privada do município de Mossoró – RN. Neste sentido, é de
relevância destacarmos que os estudantes participantes dessa pesquisa
foram divididos por turmas, do 6° ano ao 9°, foram cinco alunos de cada
turma que responderam os questionários. Essa condição de poder ter
tido este diálogo com os alunos permitiu construir uma percepção sobre
a dinâmica entre as variadas facetas do processo de ensino e
aprendizagem que fomos impelidos a nos adequarmos por conta da
pandemia do novo COVID-19.
Os questionarias aplicados, culminou-se em analisar os
prováveis impactos gerados para a aprendizagem dos estudantes do
ensino básico, ludicamente na sala de aula; pandemias, ensino remotos,
diálogos acerca das observações realizadas nas aulas durantes a
modalidade do ensino remoto, análise das informações dos alunos
adquiridas a partir da construção do conhecimento.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Durantes as aulas realizadas com as turmas que participaram
desta pesquisa respondendo aos questionários, era comum o professor
de Geografia ouvir durante as aulas: “professor não estou lhe ouvindo”,
“professor a internet daqui de casa está ruim, “talvez não assista a aula”,
“professor, o senhor pode repetir, pois fui ao banheiro, ou saiu para ir
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ao lanchar”. Algumas dessas problemáticas também aconteciam com o
professor.
Assim sendo, o professor optou-se por utilizar metodologia
que estivem no cotidiano dos alunos, pois ia chamar a atenção dos
mesmos, porém deixou-se o aluno sendo o sujeito principal da execução
das atividades, o professor apenas mediava. Deste modo, Silva Campos
(2019, p. 145), afirma que:
Atualmente o expressivo desenvolvimento e uso das tecnologias de
comunicação virtuais no mundo, especialmente no meio urbano,
ganha novas proporções que estão transformando principalmente as
relações sociais, com possibilidade de ganho de proporções ainda
maiores à medida que sua estrutura vai se ampliando e os custos de
sua utilização vão se reduzindo. Essas mudanças são percebidas
principalmente no cotidiano dos jovens, seja no seu local de
moradia, trabalho, lazer ou estudo.

Assim sendo para as aulas não se tornarem enfadonhas, o
professor buscava inovar usando metodologias inovadoras, com o
desenvolvimento do projeto Geografia em memes, (A utilização dos
memes nas aulas de Geografia) que é a utilização de uma imagem
irônica, sarcástica, mas os alunos tinham que mencionar a relação do
meme com a Geografia, não basta somente inserir a imagem, a imagem
tem que dialogar com os assuntos explanados pelo professor. Outra
metodologia, utilizada pelo professor, foi o júri simulado com a
temática: quais os efeitos do caminho que a Rússia percorreu? Houve
também produção de tirinhas e histórias em quadrinhos no formato
digital. Foi-se usado também o jogo virtual minecraft, para realização
desse trabalho os alunos através do jogo iam construindo “suas cidades”
e pondo as reais características geográficas da cidade, que está
disponível no jogo, e por fim ales apresentavam as construções com as
características geográficas.
A partir das necessidades de mudanças no ensino da geografia
proveniente por conta do vírus do coronavírus e surgimentos de aulas
no formato remoto, foi preciso inserir o uso de novas linguagens,
linguagens alternativas que possam proporcionar aos alunos um olhar
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geográfico ampla e relacionada ao seu cotidiano do mesmo, propõe-se
a utilização dos “memes” como ferramentas eficaz e eficiente que
possam contribuir com a superação das fragilidades impostas pelo
ensino remoto e que são identificadas nas formas atuais de ensino. As
lacunas educacionais ficaram mais escancaradas e os professores
tiveram que se renovar. Vejamos agora, alguns trabalhos, oriundas de
metodologias não tradicionais realizadas por algumas turmas.
Figura 1
Confecção e produção dos memes, que foram produzidos pelos
alunos do 9°ano, durante o ensino remoto.

Fonte: acervo do autor.

O conteúdo desenvolvido na atividade dos memes, envolve a
temática do conteúdo sobre o continente asiático, numa relação
local/global. Após a confecção dos memes, os alunos tiveram de expor
a relação do meme com o conteúdo que foi explicando pelo professor
anteriormente. A produção tem o intuito/finalidade de instigar o
raciocínio e colocar em prática os conteúdos trabalhados durante o
Projeto de Intervenção. A atividade pedagógica foi apresentada para os
alunos do 9° ano do ensino fundamental do turno matutino.
A equipe responsável pela produção fez a apresentação do seu
produto explicando as etapas para a realização e por fim fez uma
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explicação oral da produção, correlacionando com a geografia.
Acredita-se que existem diversas possibilidades de trabalhar a
Geografia na modalidade de ensino remoto, e o Júri simulado é uma
atividade pedagógica quer dar para ser executada também nesta
modalidade de ensino.
Figura- 2
Confecção e produção do Júri simulado apresentado pelo 9°
durante o ensino remoto.

Fonte: Acervo dos autores.

O Júri simulado, foi uma proposta pedagógica lançada pelo
professor de Geografia, para que o mesmo pudesse avaliar os alunos
neste assunto tão importante para Geografia que é a construção do
Império Russo. De acordo com o professor desta turma, foi a melhor
forma de avaliar os alunos, o mesmo ainda afirma que percebeu a
motivação dos alunos para participarem do Júri simulado. O trabalho se
deu da seguinte forma: um grupo de alunos representou alguns
governantes que a Rússia já teve, como a Imperatriz Catarina II, que
tinha uma visão expansionista, o seu filho Paulo, também foi
representado, Stalin que representou um político comunista soviético e
por fim referente as representatividades política deste país, Lenin,
também foi representado. Cada aluno que representou um desses
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políticos mostrava um pouco das medidas administrativas que cada um
desses políticos seguiu.
Outra parte dos alunos eram advogados de defesa dos acusados,
neste caso os ex-representantes citados acima, e outra parte eram os
advogados de acusação, estes tentavam mostrar apenas os pontos
negativos dos representantes Russos, um dos alunos representou o juiz,
que conduziu o julgamento e os demais eram o júri, esses alunos iriam
analisar o caso e iria definir se a Rússia percorreu um caminho benéfico
ou não. Ao fim o júri chegou à decisão que a Rússia percorreu um
caminho árduo, com muitas crises financeira, guerras e mortes e uma
visão expansionista, que prejudicou muito a sua população, em geral os
mais pobres, porém o júri, ressaltou pontos positivos que a Rússia
percorreu, como no governo de Lenin, onde as classes mais pobres
passaram a ser vistas, e foram inseridas no plano nacional do governo,
ou seja, para o júri, apesar de ter percorrido caminhos turbulentos, a
Rússia percorreu o mesmo pois preciso foi. Este evento, foi aberto ao
público, todos poderiam participar, alunos de outras turmas,
professores, coordenadores e secretários da escola estavam presentes,
assim como alguns pais dos alunos, o evento, também teve a presença
de professores universitários da UERN- Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Ao término do Júri simulados, houve um grande
debate, em que o público que estava assistindo o evento fazia perguntas
e os alunos juntamente com o professor responsável, respondiam,
tirando as dúvidas, e expondo curiosidades sobre a Rússia.
Assim sendo, os alunos desta turma em sua grande maioria
aprovaram a metodologia pedagógica abordado pelo professor. As
“novas” abordagens metodológicas como essa e outras que foram
citadas acima, foram aprovados por 100% dos alunos que participaram
da entrevista, logo percebe-se que os alunos gostam de trabalhar com
lúdico no ensino de Geografia e que é possível fazer a inserção do
mesmo, inclusive na modalidade remota de ensino. De fato, as
metodologias utilizadas foram profícuas, para o processo de ensino e
aprendizagem, pois foi possível perceber a participação incondicional
dos alunos para a realização dessas de outras atividades semelhantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo, observou-se que é possível inserir as
metodologias ativas, no processo de ensino e aprendizagem,
proporcionando aos alunos uma autonomia profícua para com os
alunos, onde a aprendizagem dos mesmos é o objetivo maior.
O potencial destas metodologias em período atípico, é inovador,
via de regra depende da forma como são aplicados e apropriadas pelos
alunos e trabalhadas em salas de aulas. Assim sendo, a aprendizagem
baseada em suposto problema se originou-se como uma como uma
proposta pedagógica promissora, possibilitando a proporcionar uma
aprendizagem mais significativa e atuante no ao que se diz respeito ao
ensino. Se for realizada de uma forma coesa, essa metodologia, pode
ser significativa aos novos rumos mediante ações educativas,
culminando-se em uma eficácia para as trajetórias dos professores e dos
alunos, não apenas neste período pandêmico, mas no decorrer
trajetórias de ensino do docente e da aprendizagem do discente.
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