
Reflexões por uma geografia educadora 
 
1. Introdução 
 
As reflexões teóricas que seguem objetivam complementar o contexto envolvido na(s) 

prática(s) de ensino em Geografia desenvolvida(s) com duas turmas da 7° série do Ensino 
Fundamental e uma turma do Ensino Médio no Colégio Estadual Marechal Floriano Peixoto (Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil) durante o ano de 2007. Esta atividade era um requisito básico 
para a obtenção do título de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS. 

É no diálogo entre Educação e Geografia que encontra-se o desafio deste texto. Busca-se, 
portanto, relacionar as ações e reflexões empreendidas na(s) prática(s) de ensino supracitadas através 
de análises das propostas realizadas em sala de aula e reflexões abrangentes acerca do ensino em 
Geografia, tentando-se contribuir para a instauração de uma Geografia educativa, que, segundo Rego  
pode significar  “a possibilidade de transformar temas da vida em veículos para a compreensão do 
mundo, entendido não como um conjunto de coisas, mas como obra de criadores – sendo a 
compreensão sobre os criadores como parte indesligável da compreensão sobre a construção 
contínua da obra” (REGO, 2007, p.9) 

 
2. Conexões, sobreposições e distanciamentos: os desafios do diálogo entre Educação e 

Geografia. 
 
Para iniciar este desafio reflexivo é proposta uma breve sistematização sobre o que é 

Geografia. Superar a definição da “simples” relação entre sociedade/homem e natureza e o que ela 
nos oferece se faz necessário, pois a Geografia está no pensar o mundo em suas múltiplas interações 
analisando a  complexidade e a diversidade de elementos constituintes do espaço geográfico. 
Concordamos com Santos (2008) quando argumenta que é a partir do entendimento que tivermos do 
que deve ser o objeto da disciplina geográfica, ficamos em condições de abordar, geograficamente, 
os objetos encontrados. Nesta busca por definições  consideramos central compreender que o 
“Espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a 
história se dá. ” (SANTOS, 2008, p.63) 

Procuramos uma Geografia construída através de caminhos que perpassam outros conceitos, 
que articulam a dimensão múltipla (e complexa), porém una do espaço geográfico, capazes de 
fornecerem categorias analíticas internas ao nosso objeto: o espaço geográfico. Como alerta-nos 
Santos (2008) um sistema de conceitos que dê conta do todo e das partes em sua interação. São 
alguns destes: paisagem, território, lugar, ambiente, região e rede.  

A partir desta configuração complexa da Geografia, que exige diversas operações e lógicas, 
percebemos que esta pode proporcionar novas/diferentes leituras da(s) realidade(s), interpretando as 
relações entre os diferentes fenômenos e entendendo a dinamicidade destas ações (que são 
constantemente modificadas/transformadas). E como disciplina escolar pode instrumentalizar a 
sociedade para a transformação  do cotidiano em que se vive, pois o “conteúdo geográfico do 
cotidiano também se inclui entre esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios à realidade do 
espaço geográfico [...]” (SANTOS, 2008, p. 23) 

Concordamos com Castrogiovanni e Costella (2006) quando argumentam que o Ensino de 
Geografia conjuga o conhecimento temático com a prática pedagógica, devendo, para tanto, 
basearem-se em pressupostos epistemológicos convergentes. É neste diálogo entre Educação e 
Geografia que está o desafio: encontrar as conexões, sobreposições e distanciamentos. 

Em educação, apresenta-se como uma das questões centrais a construção do conhecimento -  
resultante de processos subjetivos e de trocas no cotidiano com as condições concretas da vida. Até 
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pouco tempo, a grande questão escolar era (ou ainda é) a aprendizagem – exclusiva ou preferencial – 
de conceitos. Conhecer era acumular conceitos. O problema é que muitos alunos não conseguem 
aprender nesse contexto, nem se sentem estimulados a pensar, pois sua participação não é tão ativa 
quanto poderia (ou deveria) ser. Isso não significa, obviamente, que dominar conceitos deixou de ser 
importante. A validade do ensinar está na descoberta, na interação que faz possível compreender as 
subjetividades que norteiam o interesse em querer e a construção do poder aprender.  

Portanto, não há validade nas palavras se elas não forem ligadas a corporeidade da ação, 
legitimando a fala do professor. E é nesta provocação que encontra-se o desafio deste profissional:  
compreender o processo pedagógico como uma troca constante, fugindo do estático e mecânico, pois 
é assim que aprendemos. O novo, o criativo e a atualização devem ser práticas rotineiras. O 
profissional em educação deve acima de tudo ser desafiador/instigante, capaz de interessar o aluno 
para a resolução de forma crítica e autônoma de problemas apresentados na vida.  

A escola deve proporcionar caminhos para que se possa compreender o cotidiano, 
desenvolvendo habilidades e competências. A diferença entre competência e habilidade, em uma 
primeira aproximação, depende do recorte. É como argumenta Macedo quando diz que “[...] a 
competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem 
particular, específica”. (MACEDO, 2005, p.20) 

Cabe observar que as competências não eliminam os conteúdos. Elas apenas norteiam a sua 
seleção para que o professor tenha presente que o importante não é a quantidade de informações, mas 
a capacidade de lidar com elas, através de processos que impliquem sua apropriação e comunicação, 
e, principalmente, sua produção ou reconstrução, a fim de que sejam transpostas a situações novas.  

Somente quando se dá essa apropriação e transposição de conhecimentos para novas 
situações é que  

 
se pode dizer que houve aprendizado. Do contrário, o que se dá é um simplório 

mecanismo de memorização, através do qual os fatos, mas não as idéias, circulam de uma 
folha de papel a outra, do livro didático para o caderno e do caderno para a prova, caindo em 
esquecimento no dia seguinte, por não encontrarem ressonância nem fazerem sentido para 
quem lê, fala, ouve ou escreve. (PCNEM, p. 11) 

 
Para o construtivismo a aquisição deste conhecimento se dá diferentemente para cada sujeito, 

cada um aprende singularmente, construindo a sua própria realidade. Procura-se indicar que uma 
pessoa aprende melhor quando toma parte de forma direta na construção do conhecimento que 
adquire, não sendo um ser passivo - como acreditam muitos. Aprendemos pelo desequilíbrio, 
interagindo. Inteligente é ser capaz de adaptar-se em diferentes situações e em diferentes lugares. O 
desenvolvimento da inteligência é resultado da eficácia progressiva entre interação da criança (ser 
social) com o espaço (o materializado e o invisível - as relações, os sentimentos, os valores e o 
afeto). 

Estas práticas estão baseadas nos estudos de Piaget, que demonstrou que uma criança 
raciocina segundo lógicas próprias que evoluem conforme faixas etárias definidas (existem 
diferenças na cronologia dos estágios, mas não na ordem de sucessão). São quatro os estágios do 
desenvolvimento cognitivo, desde o nascimento até o pensamento adulto: estágio sensório-motor, 
estágio pré-operatório, estágio operatório-concreto e o estágio operatório-formal. 

 O estágio do desenvolvimento cognitivo em que encontram-se os alunos em que as práticas 
no ensino fundamental foram executadas é o operatório-concreto. Este estágio vai aproximadamente 
dos 7 aos 12 anos de idade. É o período das relações lógico concretas. Inicia-se quando a crianças 
começa a descentrar, liberando-se do egocentrismo (porém não deixa de ser totalmente egocêntrica, 
pois ainda está fixada no real). Portanto, ainda é fundamental se trabalhar ao nível de situações 
concretas. O espaço percebido já é admitido, porém se faz necessário o uso de exemplos para o 
processo de aprendizagem. Os alunos do ensino médio encontram-se ou em transição entre o 
operatório-concreto e o operatório-formal ou inseridos plenamente no operatório-formal, permitindo 
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situações mais abstratas, capaz de reconhecer (e reconhecer-se) as relações matidas no espaço 
geográfico. 

Já o desenvolvimento da inteligência é resultado da eficácia progressiva entre interação da 
criança (ser social) com o espaço (o materializado e o invisível - as relações, os sentimentos, os 
valores e o afeto). A partir dos questionamentos acerca das avaliações, na década de 1980, surgiu 
uma nova teoria: as inteligências múltiplas. Os pesquisadores, liderados por Howard Gardner, 
acompanhando pessoas que não haviam sido bem sucedidas em suas trajetórias escolares concluíram 
que as formas convencionais de avaliação apenas traduzem a concepção de inteligência vigente na 
escola, limitada à valorização da competência lógico-matemática e lingüística. Gardner demonstrou 
que não há motivos para a diferenciação do que geralmente se considera inteligências ou não, já que 
todas são produtos de processos mentais.  

O pesquisador identificou 7 tipos de inteligências, não sendo um número definitivo, 
aceitando-se a incorporação de outras. São elas: lógico-matemática, musical, lingüística, espacial, 
corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal, pictórica. É na interação, nas relações 
complementares entre as inteligências é que está a possibilidade de explorar uma em favor da outra. 
Para a Geografia são fundamentais: espacial, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e 
lingüística. 

 
3. Prática de ensino: querer fazer bem 
 
Prática de ensino, estágio profissional docente, enfim, independente dos mais variados nomes 

o que sobra é a certeza do “querer fazer bem” nesta esperiência docente, muitas vezes não a primeira, 
mas sim obrigatória. Apesar desta palavra parecer carregar um sentido de “penúria”, consideramos 
que não a foi. Árdua talvez. Até o momento considerados como alunos, ou docentes em formação, 
nos deparávamos com um aparato institucional do qual participávamos (muitas vezes tentando 
transformar): números identificando pessoas, turmas, séries, níveis; espaços ainda desconhecidos ou 
pré-definidos – salas com janelas voltadas para o interior do prédio, classes dispostas rigidamente, 
professor voltado de frente para os alunos (em posição de constante vigília), quadro-verde, salas, 
portas, corredores, lugares. 

Tentando inserir-me em vínculos já estabelecidos, transformar os números em pessoas, fui 
aos poucos tecendo o que se transformou também em  meu lugar. A escola integra e constitui um 
todo que é o mundo, e é em si, um espaço geográfico. Analisada como instituição organizada que 
possui determinadas normas, é observada a partir de duas óticas: como estrutura administrativa e 
funcional, em que um grupo de pessoas de diferentes formações interage a fim de produzir educação, 
com a aprendizagem a partir de um ritmo individual; e enquanto relação de interação/troca, em que a 
aprendizagem se dá pela coletividade nas suas inter-relações.  Esta instituição tem de saber lidar com 
a complexidade destas relações e valorizar o desenvolvimento individual.  

É concebida como um espaço de socialização, inclusive para os professores. Aqui está a 
importância do conhecimento socioespacial onde o aluno está inserido, pois o espaço escola modela 
e sistematiza a leitura social do mundo. Acrescido a isto também está o papel do professor, que tem a 
tarefa de desenvolver habilidades, pois a ele cabe ensinar/ transmitir/ construir conceitos que passam 
necessariamente por concepções de mundo individuais do profissional, bem como deve considerar as 
diferentes histórias de vida, com origens e territorialidades diferentes. Respeitar estas 
individualidades é possibilitar a construção do conhecimento. 

A escola em que foi desenvolvido o estágio docente localiza-se no bairro Floresta. Um bairro 
composto por prédios residenciais e comerciais, bem servido por linhas de ônibus e há um grande 
fluxo de pedestres. Este bairro possui temporalidades diferentes. Durante o dia possui um comércio 
tipicamente de prestação de serviços, e a noite, há fortemente marcada uma zona de prostituição. É 
um bairro não tão seguro, principalmente a noite. Durante o dia existem relatos de assaltos 
presenciados ou sofridos pelos alunos do grupo em que se realizou a prática (a maioria dos alunos 
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não mora próximo a escola, o que faz com que utilizem o transporte coletivo, e é na parada de ônibus 
que a maioria dos assaltos relatados acontecem). 

A cerca de 50 metros da escola localiza-se um grande um centro de compras (Shopping Total), 
o que faz com que diversos alunos saiam da escola para freqüentarem este local. Competição difícil 
de ser vencida pela escola, já que esta se mostra com muito menos atrativos. 

O colégio possui uma arquitetura típica, comum entre as escolas. As salas de aula são voltadas 
para um pátio interno, em que desenvolvem-se as atividades da disciplina de educação física, o que 
faz com que muitos alunos se dispersem observando as atividades do pátio e de outras salas. As salas 
de aula possuem, classes e cadeiras (em quantidades suficientes para o número de alunos), um 
quadro-verde, um ventilador e lâmpadas fluorescentes (que na maioria dos casos não funcionam). 
Possui uma sala com recursos audiovisuais, dois banheiros para uso dos alunos (porém somente um 
deles funciona já que a escola não possuem funcionários suficientes para conservá-los), que localiza-
se no andar térreo do prédio. 

Na escola há um regimento escolar, que normalmente é distribuído para os alunos novos, em 
que regras como utilizar boné virado para trás e não freqüentar o banheiro durante o período de aula 
estão expressas. Estas normas são reguladas por 2 coordenadoras em cada turno. A escola funciona 
nos três turnos (manhã, tarde e noite). O grupo de professores, em muitos casos trabalha em todos os 
turnos. 

Incentivados pela busca de práticas prazerosas no ensino de geografia, dasafiados pela 
importância da construção do conhecimento geográfico e com os mistérios do aprender e ensinar, 
desviando de um disciplinamento institucional que controla e puni, recebendo conteúdos pré-
definidos (não havia tempo hábil e muito menos “poder” para tranformá-lo) iniciamos nossas 
práticas cotidianas em sala da aula. 

 
3.1. Ensino fundamental 
Realizei um total de 21 horas de observação, que serviram para conhecer o ritmo das turmas, 

as relações já estavam estabelecidas e os processos pedagógicos que estavam acostumados a 
trabalhar. Neste período pude conversar com os alunos sem que eles transpusessem para mim o papel 
de professor (autoridade), o que foi válido, pois os alunos estabelecerem comentários  acerca das 
aulas que provavelmente não fariam caso naquele momento me enxergassem como autoridade em 
sala. Pude acompanhar diversos momentos da organização escolar, como uma reunião pedagógica e 
o conselho de classe. 

Após as observações iniciei a prática. No total foram 32 horas/aula em sala, 16 horas com 
cada turma. A turma 172 A possuia 22 alunos que freqüentam regularmente a aula, já a 172 B tinha 
16 alunos que cursavam esta série (evasão e transferência de 8 alunos). Foi extremamente 
interessante conviver/acompanhar 2 turmas diferentes. Sempre ouvimos o quanto uma turma é 
diferente da outra. Acreditamos, mas não temos a dimensão real destas diferenças, que estão também 
nos detalhes. 

Detalhes estes que perpassam as atitudes dentro de sala. Quando iniciei as observações 
considerei a Turma 172A unida como grupo, participativa, e com o passar das aulas outra 
configuração estabeleceu-se para a turma. De participativos passaram a “bagunceiros” (comentário 
entre os professores e entre eles), a união transformou-se em isolamento, com grupos dentro da sala 
de aula. Era constante a fala de diversos alunos questionando o que havia acontecido. Após o 
conselho de classe a turma teve outra mudança, voltou a vivacidade inicial com um grande interesse. 
A turma questionadora e participativa volta a aparecer.  

Participativa não era a turma 172B , que sempre necessitava de um “empurrãozinho”. Não 
era, quando iniciei as observações, um grupo. A turma era composta por muitos repetentes, de 
turmas diferentes, e outros alunos remanejados, ou seja, não haviam estabelecido um vínculo entre 
eles. É através do vínculo que se aprende, e em nossas aulas este objetivo foi alcançado em nosso 
terceiro encontro. A partir de então a aula assumiu uma nova dinamicidade, aparecendo uma turma 
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inteligente, porém que ainda acha que isto basta. Durante toda suas trajetórias ecolares foram 
acostumados a não entregarem as tarefas solicitadas, pois nada ocorreria ou poderiam entregar 
depois. Não enfrentei conflitos em relação a isto, pois perceberam que não poderiam entregar em 
outra data (se a atividade faz parte do processo, como recebê-la mais tarde?). 

A professora regente merece atenção neste relato. Reconhecemos a escola como um espaço 
geográfico em que se estabelecem processos de socialização, inclusive para os professores. A 
professora que acompanhada é um grande exemplo para esta afirmação. Com diversos problemas 
pessoais apóiava-se na escola como fuga para seus problemas cotidianos (ela admitia esta atitude). 
Isto fazia com que se dedicasse extremamente para a escola. Porém, via-se frustrada no não 
reconhecimento de suas atividades por professores e alunos (isto evidenciou-se ainda mais no 
conselho de classe, em que todos dispunham de vez para expressarem-se, este direito não a foi 
negado, porém, suas palavras eram em vão, até mesmo a supervisora da escola não considerava a sua 
fala). A professora acompanhou todas as minhas primeiras 5 aulas em cada turma, após entrava e 
saia da sala algumas vezes, desconcentrando os alunos. 

O conteúdo a ser trabalhado nesta série do ensino fundamental, definido previamente, sem 
que pudesse modificá-lo, era a América do Sul segundo a sua regionalização (América andina, 
platina, Guianas e Brasil). Esta regionalização foi trabalhada somente na primeira aula, em que o 
objetivo principal era caracterizar as diferentes regiões sul-americanas, e a localização dos países. 
Como dinâmica inicial escolhi “a regionalização da turma”, uma dinâmica em que era necessário 
diferentes agrupamentos e que exigia a mobilidade dos alunos dentro da sala. Porém o que realmente 
marcou os alunos (presente nas avaliações do estágio feitas pelos alunos) foi um jogo de tabuleiro em 
que deveríamos “viajar pela América do Sul”, respondendo perguntas referentes a aula do dia. 

Atividade que teve de ser retomada na outra aula em uma das turmas. A segunda aula foi 
expositiva-dialogada, sem nenhum grande momento (uma grande falha), mas que deveria servir 
como diálogo introdutório para o desenvolvimento das próximas temáticas. A aula seguinte foi uma 
prova de recuperação, e deixei uma atividade em dupla para aqueles que não fariam a prova, pois não 
pude comparecer a este encontro devido ao Encontro Estadual de Geografia, a professora regente 
aplicou esta atividade, porém a intenção do trabalho era que fosse em dupla, nas folhas que distribuí 
pensei como fazer para que o diálogo em dupla fosse certeza, coloquei elementos presentes somente 
em uma as folhas, para que tivessem de fazer comentários acerca dos fragmentos. Percebi na 
correção das atividades que isto não foi feito, realizaram o trabalho individualmente, como 
orientação da professora regente, que não tolera conversas em sala. 

O nosso terceiro encontro foi composto de diversos momentos de desordem/ ordem do 
pensamento. A partir desta aula consegui estabelecer vínculos com a turma 172B. Com a turma 
172A não funcionou (voltando novamente ao ponto das especificidades dos grupos), tive problemas 
com o senso de competição em grupo da turma, que é muito acirrado. Aprendi que não poderia 
utilizar as palavras ganhar ou perder. 

Outro recurso de ensino que utilizei foram as músicas (encontro 4). As temáticas das músicas 
eram sobre a realidade do agrário e o urbano. As duas turmas reagiram muito bem a inserção deste 
recurso, mostravam-se interessadas, participando positivamente da aula. Conseguimos argumentar 
sobre o tema proposto. Porém, aqui ficou claro o quanto eles não são incentivados a pensar, pois 
afirmavam não entender do assunto, levantando palavras destacadas pontualmente no texto. Com um 
pouco de insistência cresceram claramente no decorrer da aula, estabelecendo conexões entre as 
músicas e a nossa cidade. Porém, um problema ocorreu na execução das músicas na 172A (um 
problema técnico), não conseguimos escutar as músicas, situação que se arrastou por mais duas 
tentativas antes de conseguirmos. No 5° encontro o nosso trabalho se desenrolou a partir de 2 textos 
principais, que versavam sobre a globalização. Nesta aula os alunos trouxeram diversos exemplos  
em suas falas. Todos queriam relatar algo. 

As avaliações devem ser pontuadas, pois esta foi a questão de principal desacordo com a 
professora regente. Propus-me a realizar avaliações diárias, que desde atividades simples como a 
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chamada inteligente1 a diversos trabalhos executados em sala (entregues ou não). A escola nos exige 
3 avaliações, mas segundo a professora avaliações são provas com os seus respectivos estudos de 
recuperação. Dois pontos: o sistema avaliativo pode (e deve) ser constante, com atividades que 
expressem o processo de construção do conhecimento que estamos desenvolvendo. E como processo, 
é constante, contínuo. Prezo para que não haja uma cisão entre estes momentos. Se a prova é o 
momento de reflexão individual que ela procura, na prática docente existiram estes momentos, 
porém de um caráter não rígido ou punitivo, como a prova.  

O 6° encontro assumiu uma dinamicidade muito grande, com vários momentos de expressão 
corporal para representar conceitos e noções. Esta aula foi sobre o contexto geopolítico, 
principalmente sobre o Mercosul. A atividade inicial foi uma dinâmica em que a intenção era 
estabelecer a noção de união (econômica), os alunos teriam de formar grupos, escolher um integrante 
que deveria atravessar a sala sem tocar com nenhuma parte do corpo no chão, classes ou cadeiras. A 
dinâmica foi realizada num pulso que transitava entre a descontração e a concentração na busca pela 
solução. O importante foi que no fim da atividade as duas turmas conseguiram formar um conceito 
sobre união/ blocos/integração e exclusão de países. Outra dinâmica que os alunos gostaram muito 
foi “a da Venezuela” (como lembram alguns dos alunos). Os alunos receberam crachás com os 
nomes dos países do Mercosul. A partir de então assumi como narradora da história e os alunos 
deveriam se movimentar conforme os comandos (baseados na história de formação do Mercosul). 

Os 7° e 8° encontros tem um perfil parecido, apesar de apresentarem uma metodologia 
diferente. Estes encontros tiveram um caráter, de certa forma, conteudista, pedido da professora 
regente que almejava fazer uma prova. O conteúdo foi abordado, mas tentei fazer com que os alunos 
entendessem os processos e contexto envolvidos. Na primeira aula trabalhamos inicialmente com 
uma charge. As duas turmas apresentaram dificuldades na leitura desta textualidade.  

No último encontro trabalhamos com um vídeo, instrumento muito importante no decorrer da 
aula, pois tudo o que fazíamos girava em torno deste vídeo. Era uma possibilidade de privilegiar o 
concreto. Antes de assistirmos ao vídeo fizemos um jogo, próximo a um bingo. Esta atividade obteve 
ótimos resultados nas duas turmas, pois eles gostariam de ser premiados, e foram. A 172 A apontou 
em sua avaliação final como uma das melhores atividades realizadas. O vídeo apresentou-se, para os 
alunos, como uma ferramenta nova. Os professores da escola pouco utilizam este recurso, apesar de 
possuírem uma sala que privilegia esta atividade. 

Foram realiadas avaliações sobre o estágio docente, realizadas no último dia de aula com 
ambas turmas.  Quando perguntado qual foi a nossa melhor aula a turma 172 A respondeu que 
haviam gostado de todas, alguns alunos pontuaram que foi a a primeira e a última. Quanto a nossa 
pior aula a turma respondeu que não a tivemos, mas lembraram da aula que copiaram muito (uma 
aula que disse que não pararia de passar texto no quadro até todos conseguirem prestar atenção no 
que estava explicando). Quanto a atividade que mais gostaram relataram sobre o jogo de tabuleiro e a 
atividade do bingo, o vídeo e a chamada inteligente. Quanto a atividade que menos gostaram citam a 
cópia de textos, nenhuma ou a atividade do bingo (pois não ganharam, há uma alta competitividade 
entre este grupo). Quando perguntados sobre o que poderiam ter feito para contribuir nas aulas 
muitas foram as respostas dizendo participado mais (os quietos) e conversado menos (aqueles mais 
agitados). Na resposta sobre como as nossas aulas de geografia podem melhorar citaram: menos 
cópias de textos, mais atualidades e que quando a aula é divertida não precisa melhorar “pois é 
brincando que se aprende”. Já nos relatos da turma 172 B encontramos como melhor aula somente 2 
questionários não apresentavam “todas”, responderam “a da Venezuela” (aula 6). A pior aula foi 
aquela que mais tiveram de copiar (3 questionários) e um respondeu “não me lembro, mas deve ter 
tido uma”. A atividade que mais gostaram foram todas (3 respostas indicavam para a teatralização 
feita na aula 6). A que menos  gostaram foi copiar. Avaliaram que poderiam ter participado e 
                                                 
1 Ao ler o nome dos alunos na listagem fornecida pela escola cada aluno poderia responder a uma questão central sobre o 
tema abordado em nossa aula anterior ou o que trabalharíamos em aula naquele dia. Não foi necessário estabelecer 
premiações ou pontuações para esta dinâmica. 
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respondido mais as questões. A maioria não soube apontar caminhos para a melhora de nossas aulas, 
pois “assim já estava bom”. 

Esta pesquisa demonstrou que pequenas atitudes ou atividades que fazemos em aula podem 
marcar um sujeito. O que aponta para um comprometimento ainda maior como profissional. 
Devemos fugir de textos, porém muitas vezes eles se fazem necessários, o mínimo copiar no quadro 
para os alunos já é um enorme texto. 

 
3.2. Ensino Médio 
Uma ou duas práticas de ensino? 
Inicio com esta pergunta não pela multiplicidade de metodologias que podem (e devem) ser 

utilizadas em sala de aula. A utilizei pela peculiaridade que este semestre (2007/2) assumiu, não só 
em meu estágio, mas no Ensino da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Falo do descaso 
assumido oficialmente pela Governadora do Estado frente à Educação, a “enturmação”. Problema 
que ocasionou a superlotação de salas de aula no Estado e diminuiu a carga horária de professores, e 
por conseqüência, a suas remunerações. Iniciei este texto por este comentário, pois ele não afetou 
somente os números do Estado, afetou também as trocas já estabelecidas entre turmas e professores 
e, por conseguinte, o meu estágio.  

Ao conversar e acertar na escola os dias e as turmas que faria estágio ficou decidido que teria 
duas horas/aula com a turma 212 C, à tarde, e pela manhã, seria na turma 211 C. Cheguei a realizar 
observações na turma da tarde, porém logo ficamos sabendo que estas turmas seriam desmembradas. 
Fiquei, portanto, com uma turma pela manhã. Realizei um total de 13 horas de observações na turma 
211C e 4 horas/aulas em sala. Devido às circunstâncias, não pude observar a turma 211B e conclui 
26 horas/aulas em sala. 

A primeira: 
Logo nas observações percebi que a turma 211C, não era participativa, nem mesmo com 

constantes estímulos e incentivos para que se manifestassem durante a aula. Eram um tanto apáticos, 
recebiam as informações sem questionar, não respondiam nem sim e não. A turma era composta por 
muitos repetentes, de turmas diferentes, e outros alunos remanejados, porém era unida, o que não 
impedia o estabelecimento de relações principalmente dentro de 2 grandes grupos: os dos meninos e 
o das meninas. Os meninos estavam dispostos, interessados. As meninas estavam muito mais 
preocupadas com a sua aparência e era, até mesmo, freqüente encontrá-las compartilhando itens de 
maquiagem. Outra diferença fundamental entre os dois grupos eram os hábitos e atitudes presentes 
em sala. Os meninos eram muito mais educados que as meninas. 

Toda esta indiferença refletia em nossas aulas. Não enfrentei problemas com os alunos quanto 
ao comportamento. O problema enfrentado foi a pouca participação. As duas aulas nesta turma 
versavam sobre bacias hidrográficas e qualidade ambiental. A proposta das aulas foi dinamizar os 
conceitos presentes neste assunto, que normalmente são vistos como estanques. Alguns alunos 
conseguiram acompanhar e alcançar os objetivos. Outros somente se interessaram, apesar de falar do 
que estava próximo utilizando diferentes textualidades, quando comecei a falar sobre drenagem. 
Uma menina conseguiu estabelecer um paralelo, lembrando do que era drenagem linfática e 
conseguiu explicar para turma o significado da palavra. Cito este fato, pois a menina que respondeu a 
esta indagação atuava como líder de um dos grupos (era até mesmo temida pelos professores), o que 
fez com que o restante da turma interagisse um pouco mais. 

A segunda: 
Após as mudanças na escola, meu estágio continuou na 211B, turma com um perfil bem 

diferente da anterior. Este novo grupo era mais ativo, participativo, conversador, porém com brigas 
internas e evasão. A turma possuia 47 nomes na chamada sendo que 22 nunca apareceram na aula, 
normalmente as aulas ocorriam com 21 alunos. A turma dividia-se em grupos e alguns mostravam-se 
“perdidos”, pois não possuiam um grupo fixo ou estavam isolados. No geral, ótimos alunos, porém 
um tanto relapsos com as entregas dos trabalhos.  
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Os primeiros 2 encontros (3° e 4° aula em meu estágio) nesta turma versavam sobre a 
sociedade e a degradação ambiental. Na primeira aula enfrentei alguns problemas; a revolta e 
indignação dos 4 alunos remanejados, pois haviam perdido o vínculo estabelecido na turma anterior, 
a turma refutando os novos colegas, a confusão de todos pela troca de diversos professores. Na 
primeira aula fui bem recebida, me senti muito mais acolhida que na turma anterior. Nesta aula 
estava planejada uma atividade com música. A turma ficou um tanto assustada, pois eram muitas 
diferenças de uma semana para a outra. Esta nova turma respondeu muito bem as indagações, se 
mostrou extremamente participativa. O interesse foi sendo conquistado aos poucos. Estas aulas não 
foram tão interessantes para a turma, pois não conhecia o seu perfil. Em toda a mudança há um 
impacto. 

Do 6° ao 9° encontros trabalhamos a temática: Os espaços urbano e agrários - Poluição: 
sonora, visual, atmosférica e da água; Chuva ácida; Ilhas de calor e desmatamentos e queimadas. 
Estes encontros foram extremamente proveitosos. Merece destaque a atividade de revisão para a 
nossa prova. Foi um jogo de perguntas e respostas sobre 10 frases. Os alunos deveriam levantar 
placas com cores que simbolizavam verdade ou mentira. Os alunos em todas as aulas comentavam o 
quanto tinham gostado da atividade. 

Após iniciamos outro bloco temático. Das aulas 10 à 13 estudamos as mudanças climáticas, 
efeito estufa, aquecimento global, Protocolo de kyoto e algumas previsões e cenários futuros. Estas 
aulas foram tranqüilas, pois reduziu-se novamente o número de alunos que assistem às aulas. Alguns 
comentaram que não adiantava ir a uma ou duas disciplinas, pois já estavam rodados. Neste bloco 
novamente, a atividade que os alunos mais gostaram foi a da revisão para a prova. Eram perguntas 
com 3 alternativas para que escolhessem a correta. Esta atividade funcionou tão bem ao ponto dos 
alunos auto corrigirem-se, pedirem silêncio ou que o colega respondesse, incentivando-o. 

O nosso último encontro foi à saída de campo. Encontrei algumas dificuldades para que a 
turma pudesse ir. A primeira foi o transporte, depois tive de convencê-los da importância da 
participação nesta atividade. No fim consegui incentivar a quase toda a turma que freqüenta 
regularmente as aulas. Esta atividade foi extremamente interessante, apesar do aparente desinteresse 
e da grande falta de hábitos e atitudes para uma aula em campo. Os alunos relutaram um pouco em 
participar das atividades propostas dentro do barco pelos integrantes do Projeto Martim Pescador. 

Assim como na Prática – Ensino Fundamental, na última aula pedi para que respondessem 
algumas perguntas avaliando as nossas aulas e o meu estágio docente. As perguntas eram abertas, o 
que possibilita que o aluno escreva as aulas que realmente o marcaram. As perguntas foram 
formuladas para que avaliassem o pior e o melhor desses encontros. Os questionários não 
solicitavam nomes, porém alguns o colocaram, argumentado que “faziam questão”. 

Quando indagados sobre a nossa melhor aula muitos responderam que todas as aulas haviam 
sido boas, outros citaram a nossa saída de campo e as atividades de revisão para as provas. 
Lembraram dos momentos lúdicos que tivemos em sala, em que puderam interagir como um grupo. 
Apenas 2 alunas responderam que foram as aulas da 211 C, lembrando claramente a separação que 
ocorreu e a difícil adaptação destas alunas. As melhores atividades remetem a estas aulas, foram 
constantes as respostas: navegação no Guaíba, Verdade ou Mentira e Perguntas e Respostas. 

A próxima indagação foi sobre a nossa pior aula. Muitos responderam que não a tivemos. 
Outros apontaram a segunda aula na 211 B, principalmente a atividade em que a proposta era a 
separação do lixo e a verificação de hábitos de consumo dos alunos. Enquanto fazíamos esta 
atividade notei que muitos a executavam sem vontade, atribuo exata falha a não conhecer a turma 
que deveria fazer o estágio. Assim como eles, me adaptava a nova situação pós-enturmação.  

Neste questionário existia um espaço para que avaliassem suas atitudes. As respostas foram 
diversas e refletem as diferenças entre os integrantes do grupo. Houve aqueles que responderam que 
continuavam se esforçando, outros disseram que deveriam aumentar o interesse e a participação, 
diminuir a conversa. Um aluno respondeu que no início não tinha se adaptado a nova professora, mas 
que “com o passar do tempo foi gostando”. Estas respostas foram semelhantes as da próxima 
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pergunta: o que eles poderiam ter fazer para contribuir mais com as aulas e com a turma. Novamente 
as 2 alunas relembraram a extinta turma. Quando pedi para que apontassem caminhos para que as 
nossas aulas de geografia pudessem ser melhores diversos alunos responderam com brincadeiras e 
atividades em grupo. A maioria respondeu que não precisávamos melhorar. Um aluno apontou que 
deveriam escrever menos já que o “segredo é formar opiniões e mentes pensantes de verdade”. 

 
4. Considerações finais 

 
Após um ano letivo de convívio, pelo menos semanal, dentro de instituição educacional, 

tentando aliar teoria e a prática -  (de)formadas ao longo de 4 anos de graduação - percebemos que 
um dos caminhos a serem trilhados pela geografia é aquele que interpreta e produz o conhecimento a 
partir da vivência dos educandos, fazendo com que estes percebam que são atores e  participam na 
construção de objetos e ações. O conhecimento não é o fim, como nos alertam as práticas 
construtivistas (que romperam há muito com esta visão). Em sala de aula devemos pensar também 
para que(m) esta posto este conhecimento. 

Nestes períodos de estágio docente nos sentimos impunes por corroborar com um currículo 
que particiona, com conteúdos estafantes, competências e habilidades insolúveis para um aluno 
distante. Impotentes por portar sabedoria e não a trocar (mutuamente, crescemos no cotidiano com os 
alunos). Porém, sobra-nos o desejo pelo novo, pelo criativo  na busca de uma criticidade e autonomia 
no fazer pedaógico. Para assim conseguirmos proporcionar, geograficamente, novas/diferentes 
leituras da(s) realidade(s), interpretando as relações entre os diferentes fenômenos e entendendo a 
dinamicidade destas ações (que são constantemente modificadas/transformadas).  

Educar, portanto, difere de treinar, tem uma conotação cultural, simbólica. A validade do 
ensinar não está no estático, mas sim na descoberta. Está na interação que faz possível compreender 
as subjetividades que norteiam o interesse em querer e a construção do poder aprender. Este  pode 
ser compreendido como um momento de ampliação das possibilidades de um conhecimento 
estruturado e mediado pela escola que conduza à autonomia. 
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