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RESUMO 
 

O Ensino da Geografia, no Brasil, passou por diversas modificações ao longo 

dos anos, isso em decorrência da necessidade de adequação destes estudos, 

com vistas a acompanhar a dinâmica da sociedade atual. Neste contexto, a 

Geografia Tradicional cedeu espaço a uma Geografia Crítica, uma vez que esta 

passou a despertar nos educandos a criticidade, proporcionando aos mesmos 

a capacidade de atuar e exercer o seu papel de cidadão. O objetivo deste 

trabalho foi analisar o Ensino da Geografia na Escola Municipal Jair de Oliveira, 

no Bairro Jardim Eldorado, na cidade de Montes Claros-MG, e promover uma 

conexão entre a Universidade e o Ensino Básico, tendo em vista que isso está 

sendo possível através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). Para tal compreensão, foi feita uma revisão bibliográfica e, 

em seguida, uma pesquisa, sendo esta denominada de Grupo Focal, a fim de 

compreender melhor a temática em questão. Participaram desta pesquisa os 

alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e adultos (EJA), da 

referida escola. Este estudo se fez relevante, pois possibilitou a nós, 
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acadêmicos da licenciatura, vivenciar, desde já, o ambiente escolar em que 

iremos atuar e, consequentemente, promover melhorias no ensino público.  
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INTRODUÇÃO 

 

             Tendo em vista a situação do Ensino Básico oferecido nas escolas 

públicas do Brasil, deve-se considerar que o mesmo apresenta algumas 

deficiências básicas e uma série de fatores influenciam este contexto. Dentre 

estes fatores destacamos alguns, tais como: condições de trabalho do 

professor, que é muito precária, uma vez que os mesmos não têm dedicação 

exclusiva e recebem baixos salários, sendo que a maioria trabalha em várias 

escolas e em diferentes turnos, comprometendo, assim, o ensino. Outro fator 

que tem dificultado a atuação do professor é a falta de recursos didáticos nas 

escolas de Ensino Básico, sendo que o professor, na maioria das vezes, tem 

que gastar do seu próprio bolso para que as aulas se tornem mais atrativas. 

Falta, também, capacitação para os professores, visto que o poder público não 

investe na educação continuada dos docentes, e os mesmos acabam se 

acomodando.  

             Outro fator importante que devemos mencionar e que acontece, 

frequentemente, é que muitos alunos que estão nos Cursos de Licenciatura 

não querem ser professor, ou seja, escolheram a Licenciatura como segunda 

opção, ou apenas para adquirirem o diploma de Curso Superior. Assim, 

observamos que o Ensino Básico nas escolas públicas fica negligenciado, e 

dentre todos estes fatores citados acima há de se ressaltar que o professor 

também contribui para isso, visto que muitos que exercem o cargo de professor 

não deveriam jamais estar exercendo, pois estão ocupando um espaço só por 

dinheiro e não por vocação.  



   Neste contexto, surge o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência – PIBID, programa do governo federal, financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

como forma de promover uma conexão concreta entre a formação acadêmica e 

a realidade escolar e, consequentemente, melhorias no ensino público. Esse 

programa é de fundamental importância, pois estimula os acadêmicos à 

carreira docente, possibilitando, desde já, o contato com o ambiente escolar em 

que irão atuar. De acordo com Couto e Antunes (1999, p. 34) 

a formação dos profissionais da educação não é objeto de 
preocupação apenas das Universidades e escolas, mas também das 
entidades representativas dos profissionais da educação, 
organizações estudantis, Associações Científicas, Ministério e 
Secretárias de Educação. Por meio de suas ações e/ou dos seus 
documentos e proposições políticas visualizamos as concepções para 
sua formação. 
 

             A interação da Universidade com a escola básica é necessária, ou 

seja, maior envolvimento por parte do acadêmico no contexto escolar, na vida 

dos alunos e professores que permitam reflexões críticas, questionamentos e 

propostas de soluções de problemas que sejam realmente significativos e que 

tenham como objetivo a melhoria na qualidade da Educação. Com o PIBID, 

teremos a oportunidade de fazer pesquisas que envolvam toda a escola, como 

a pesquisa do grupo focal com os alunos do Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos – EJA e entrevistas com professores, supervisores e 

direção da escola, bem como a nossa experiência na atuação em sala de aula. 

Através dessa pesquisa, tivemos conhecimento da realidade da escola, tanto 

em relação à sua estrutura, as condições de trabalho do professor e, 

principalmente, sobre o questionamento dos alunos em relação ao ensino de 

Geografia.  

             O estudo foi desenvolvido com alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental e EJA da Escola Municipal Jair de Oliveira, com o objetivo de 

conhecer a realidade do Ensino da Geografia na referida escola. Para tanto, foi 

utilizada a metodologia do grupo focal4. Os acadêmicos que atuam no Jair de 

Oliveira dividiram-se em dois grupos de quatro integrantes para realizar a 
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pesquisa, utilizando os seguintes materiais: papel EVA, pincel atômico, caneta 

esferográfica, cadernos, mp3, mp4 e câmeras digitais.  

   A pesquisa envolveu turmas do turno vespertino dos seguintes anos: 

6°A, 6°B, 6°C e 6°D, turmas do turno matutino 7°A, 7°B, 7C, 8°A, 8°B, 9°A, 9°B, 

e 9°C e turmas do noturno com alunos do 5°, 6°, 7°, e 8° período da EJA, 

perfazendo um total de 45 alunos. Cabe ressaltar que são três os professores 

de Geografia que atuam na Escola Jair de Oliveira. Sobre as respostas dos 

alunos ao questionário, especificamos o que alguns alunos disseram diferente 

de outros e o que foi dito pela maioria.  

             A Escola Municipal Jair de Oliveira está localizada no Bairro Jardim 

Eldorado, na região Norte de Montes Claros/MG e atende alunos de diversos 

bairros adjacentes, como: Vila Castelo Branco, Nova Morada, Vila Alice, Santos 

Reis, Vila Áurea, entre outros. Os turnos de funcionamento acontecem no 

período matutino, vespertino e noturno e atende cerca de 1350 alunos, que são 

subdividos em turmas de séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, EJA e 

Pró Jovem. A escola possui 125 funcionários e é composta por dezesseis salas 

de aula, sala de recursos que utiliza metodologias diferenciadas para auxiliar 

discentes que possuem dificuldades de aprendizagem, biblioteca, laboratório 

de informática, quadra esportiva coberta, sala para professores, diretor, 

supervisores, sala de arquivos, depósito de materiais, banheiros e uma cantina 

com refeitório.  

 

ABORDAGENS ACERCA DO ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

             A Geografia tem sua origem na antiguidade clássica em função da 

necessidade de localização e orientação entre os homens. Nesse período, as 

pessoas que a praticavam nunca imaginavam que este importante saber se 

tratava da Geografia. De acordo com Morais (1999), a Geografia passou por 

um longo período sem reconhecimento, sendo, então sistematizada no início 

do século XIX. Ainda segundo o autor, a Geografia surgiu na Alemanha com 

Humboldt e Hitter, num período de avanço e domínio das relações capitalistas 

de produção. Outro grande avanço ocorreu na Escola Francesa, após a França 

ter sido derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana.  



   Diante de tais explicações, atribuímos a sistematização da Geografia a 

uma relação de poder e estratégia política a serviço do Estado. Percebemos o 

quanto é importante esse saber na vida de cada cidadão, e que de certa forma 

fica a serviço de uma minoria, sendo que para a grande parte das pessoas, ou 

seja, para o ensino escolar, a Geografia é tida como ciência de síntese e 

disciplina desinteressante. Lacoste (2001, p. 31) afirma que: 

(...) desde o fim do século XIV pode-se considerar que existem duas 
Geografias: uma de origem antiga, a Geografia dos Estados-Maiores, 
é um conjunto de representações cartográficas e de conhecimentos 
variados referentes ao espaço: esse saber sincrético é 
eminentemente estratégico pelas minorias dirigentes que o utilizam 
como instrumento de poder. A outra Geografia, a dos professores, 
que apareceu a menos de um século, se tornou um discurso 
ideológico no qual uma das funções inconscientes, é a de mascarar a 
importância estratégica dos raciocínios centrados no espaço (...). 
 

             Nesse sentido, associamos a desvalorização da Geografia, por parte 

dos alunos, pela forma como esta é ensinada, tendo em vista que os 

detentores do poder a utilizam a seu favor, como forma de dominação. 

             As duas correntes do pensamento geográfico, já referidas 

anteriormente, tinham concepções distintas. Enquanto a Geografia Alemã 

definiu o objeto geográfico como o estudo da influência que as condições 

naturais exerciam sobre a humanidade, a Geografia Francesa definiu como 

objeto da Geografia a relação homem-natureza, uma vez que a natureza passa 

a ser vista como possibilidades para a ação humana. Estas escolas foram a 

base para a sistematização da Geografia e, a partir daí, este conhecimento foi 

disseminado em outras partes do mundo, através dos discípulos, tanto da 

Geografia Alemã, quanto da Geografia Francesa. Nesse sentido, ressaltamos a 

influência da Geografia Francesa no contexto brasileiro, de acordo com as 

abordagens dos PCNS (1997, p.103): 

(...) as primeiras tendências da Geografia no Brasil nasceram com a 
fundação da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo e 
do Departamento de Geografia, quando, a partir da década de1940, a 
disciplina Geografia passou a ser ensinada por professores 
licenciados, com forte influência da Escola Francesa de La Blache 
(...) 
 

             A princípio destacamos os diferentes momentos pelo qual passou o 

ensino da Geografia, haja vista que as reflexões acerca do objeto e método 

dessa disciplina foi sofrendo modificações e se adequando às transformações 

no contexto do país. De acordo com os PCNs (1997), a Geografia era marcada 



pela explicação objetiva e quantitativa da realidade que fundamentava a Escola 

Francesa. Nas correntes que dessa tendência desabrocharam foram chamadas 

de Geografia Tradicional. Essa Geografia, baseada na descrição e 

memorização dos elementos que compõem as paisagens ficou ultrapassada 

com o decorrer do tempo. Ainda como verificamos nos PCNS, no período pós-

guerra, a realidade tornou-se mais complexa, uma vez que com o 

desenvolvimento do capitalismo monopolista as realidades locais passaram a 

estar articuladas em redes de escala mundial e, assim, cada lugar deixou de 

explicar por si mesmo. A partir dos anos 1960, sob influência das teorias 

marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia Tradicional. Neste período, 

a Geografia ganha conteúdos políticos de grande relevância na formação do 

cidadão. 

             Conforme explicitado, fica evidente a necessidade de constantes 

reformulações do fazer geográfico para compreender melhor as relações da 

sociedade com a problemática espacial no mundo globalizado. E a Geografia, 

como uma ciência social que abarca várias questões a que se submete o 

planeta, é parte integrante dessas modificações, tendo como função entender a 

complexidade de tal contexto. Já que a noção de tempo e espaço foi 

modificada, as distâncias se encurtaram, as trocas de informações se tornaram 

mais rápidas, as pessoas tendem a obter mais informações em menor tempo, o 

que configura um acúmulo de dados e nem sempre de conhecimento em si, 

considerando que ter informação não seja o mesmo que ter conhecimento, pois 

o primeiro pode não ser processado de modo a produzir o segundo. 

             Segundo Cavalcanti (1998), no Brasil, o movimento de renovação do 

ensino de Geografia faz parte de um conjunto de reflexões sobre os 

fundamentos epistemológicos; ideológicos e políticos da ciência Geográfica 

iniciados na década de 1970. Nesse período, se propôs um ensino com 

embasamento crítico, onde o aluno seria levado a pensar por si só, e tanto 

aluno quanto professor estariam encarregados de produzir conhecimento. 

Sendo, portanto, uma crítica aberta à Geografia Tradicional, uma vez que esta 

se caracterizava pela memorização e descrição dos fatos, sem considerar o 

conhecimento e habilidades do aluno, o que acaba por não favorecê-lo, já que 

o mesmo se pautaria a decorar números e fatos e não compreenderia o que 

estava acontecendo. Sendo assim, o ensino da Geografia deve propiciar ao 



aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas 

contradições. A função do professor, nesse caso, não é transmitir 

conhecimento, e sim estimular o aluno a pesquisar e expor o seu próprio 

conhecimento, para que este seja capaz de compreender o espaço nas suas 

diversas dimensões. 

             Destaca-se nesse movimento a realização do 3º Encontro Nacional de 

Geógrafos-AGB e a realização pela AGB em 1987 do 1º Encontro Nacional de 

Ensino de Geografia. A partir de então, essa Associação passou a exercer um 

papel importante na busca de aproximação entre a Universidade e os 

professores do Ensino Fundamental e Médio. Como já foi dito, o processo de 

ensino-aprendizagem requer mudanças, isso em todas as áreas de ensino. No 

entanto, a Geografia merece um olhar especial, considerando que é uma 

disciplina bastante abrangente e com tendências para se modificar de acordo 

com as mudanças ocorridas no mundo. Contudo, para que haja compreensão é 

necessário que vários fatores aconteçam de modo coordenado e simultâneo 

dentro do sistema educacional brasileiro, que ainda não esta preparando 

efetivamente professores com a capacidade de ministrar aulas dinâmicas e 

críticas.  

   Dentre esses fatores, podemos citar a formação inicial e acadêmica do 

professor, que de fato deve ser voltada para a sua capacidade crítica e sua 

capacidade de planejar aulas que sejam assimiladas pelos alunos de modo 

satisfatório no quesito criticidade, aprendizagem e compreensão do espaço.  

 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EJA DA 

ESCOLA MUNICIPAL JAIR DE OLIVEIRA 

 

             Para melhor compreendermos o ensino da Geografia e a percepção 

dos alunos, na referida escola, desenvolvemos com os mesmos uma pesquisa 

denominada grupo focal, já referida anteriormente. Este primeiro momento 

consistiu em conhecer a escola e ter contato com funcionários e alunos que 

nela atuam e foi de fundamental importância para nós, acadêmicos, que 

fazemos parte do PIBID, uma vez que o próximo passo foi o de acompanhar os 

professores de Geografia em sala de aula, intervindo e até mesmo assumindo 

a responsabilidade dos professores, em certo momento. Sendo assim, 



elaborou-se uma série de perguntas, a fim de obtermos informações prévias 

dos alunos, para que de posse de tais informações tenhamos conhecimento da 

realidade da escola e de seus alunos, tendo em vista que a nossa função é 

promover melhorias no ensino público. Os questionamentos são os que 

seguem: 

 

           Questionados sobre o que os discentes gostam nas aulas de Geografia, 

a maioria disse que não gosta da matéria de Geografia e que não gosta de 

nada nestas aulas. Outros alunos disseram que gostam do uso de mapas e da 

computação nas aulas de Geografia, enquanto outros não responderam nada e 

fizeram expressões negativas. Essas expressões negativas nos levam a 

entender que mesmo em silêncio, eles não se sentem satisfeitos com o ensino 

da Geografia. Verifique as falas dos alunos: 

[...} G “Gosto da matéria de geografia porque é a matéria que eu 

tenho mais pontos”(sic.) 
[...} G “Quando a professora ta nervosa. Não gosto do jeito delas, não 
gosto quando ela copia” (sic.) 
[...} D “ não gosto da professora” (sic.) 
[...}  I “  nós gosta da professora de Geografia” (sic.) 

             Indagados sobre o que os discentes consideram importante nas aulas 

de Geografia.  Muitos alunos deram ênfase ao estudo de mapas. Alguns alunos 

disseram: 

 [...} F “Acho importante o mapa porque agente necessita quando vai 

viajar” (sic.) 

 [...} G “Conhecer bem o mapa para conhecer os outros países” (sic.) 

 [...} B “ gosto muito de geografia, mas não acho que vai acrescentar 
muito na vida das pessoas” (sic.) 
 

             O que observamos nas respostas dos alunos é que a maioria parece 

não ter noção da importância dessa disciplina em suas vidas, ou seja, a 

Geografia é para eles uma disciplina chata, sem nenhum valor, e o que eles 

querem é passar de ano, não importa se aprenderam ou não o conteúdo. Cabe 

a nós, acadêmicos, discutirmos o porquê da rejeição da Geografia, o que 

precisa ser feito para motivação desses alunos, partindo do pressuposto que se 

não houver interesse por parte dos alunos, estes com certeza terão 

dificuldades em aprender. Esses questionamentos são urgentes e necessários, 

tendo em vista a importância dessa disciplina para que estes alunos sejam 

capazes de atuar e exercer o seu papel de cidadão, do contrário, o ensino vai 



permanecer como a Geografia dos professores, que segundo Lacoste (2001) 

funciona como estratégia para mascarar os raciocínios centrados no espaço.    

             Questionados como gostariam que fossem as aulas de Geografia, 

todos disseram que queriam aulas mais dinâmicas, como filmes, músicas, 

trabalhos de campo, aulas no laboratório de informática, na biblioteca, até na 

quadra de esportes. Percebe-se que eles querem freqüentar outros ambientes 

e não apenas a sala de aula. Em algumas de suas respostas, assim 

manifestaram: 

[...} A “Quero que a professora copie e responda as questões” (sic.) 

[...} C “ Uma aula de computação e outra de atividades” (sic.)  
[...} A “ Queria que a professora de antes voltasse” (sic.)  

[...} D “ A professora fala muito baixo” (sic.)  

[...} F “Gostaria que a professora explicasse melhor aos grupos” (sic.) 

[...} E “ a professora é muito mandona” (sic.) 

[...} E “Ela é muita séria quero que ela seja mais alegre” (sic.) 

[...} F “ O que tem que melhorar é o comportamento da turma” (sic.) 
[...} G “ Queria mais trabalhos” (sic.)  

[...} A “ mais aulas práticas e mais tarefas” (sic.) 

[...} A “ Os professores podiam usar recursos” (sic.) 

 

             Tendo em vista o que os alunos expressaram, percebemos que eles 

têm razão. Porém temos que avaliar duas questões relevantes que recai sobre 

o professor, quando nem sempre ele é o único culpado, uma é a estrutura do 

ambiente escolar e a sua condição de trabalho, outra se refere a salários e a 

carga de trabalho do professor. Como observamos nas respostas dos alunos, 

estes reivindicam aulas mais dinâmicas, como por exemplo, trabalho de 

campo, aulas com música, filmes e aulas no Laboratório. Cabe ressaltar, que 

este tipo de aula depende da estrutura da escola e da disponibilidade de tempo 

para que os professores tenham condições de planejar aulas mais 

interessantes e mais atraentes, o que nem sempre acontece, pois os 

professores para ganharem um salário razoável trabalham em mais de um 

cargo e em escolas diferentes.  

   A esse respeito, Tardif (2005) afirma que a maioria dos professores 

brasileiros não tem contrato de horário integral, como em muitos outros países. 

Enquanto o professor de outros países tem contrato exclusivo para trabalha de 

35 a 40 horas em uma escola, o professor no Brasil assume dois ou até três 

contratos de 16 a 20 horas semanais em escolas diferentes. Além disso, por 



causa desses contratos de meio período, diversos professores brasileiros 

precisam trabalhar em dois estabelecimentos escolares para obter um salário 

minimamente decente. Neste sentido, inferimos que o professor não tem tempo 

suficiente para planejar as aulas e, por isso, às vezes torna-se refém do livro 

didático, com aulas monótonas e desinteressantes.  

   Segundo Tardif (2005) o ensino propriamente dito ocupa o essencial 

do tempo do professor, é preciso vincular a essa atividade central a preparação 

das aulas, o trabalho elástico e o trabalho invisível do professor, ou seja, o que 

é feito à noite, nos fins de semana ou nas férias, além do aperfeiçoamento que 

é outra atividade importante que o professor investe muito tempo.  

             Se comparar a profissão de professor com outras profissões, 

percebemos claramente o que o autor chama de trabalho elástico, pois 

enquanto os outros profissionais, em sua maioria, trabalham apenas nos locais 

de trabalho, o professor, pelo contrário, leva muito trabalho para casa. Como o 

seu tempo é insuficiente, este acaba ficando sem descanso, uma vez que 

trabalha os finais de semana, à noite, nos feriados e até nas férias. 

             Em relação à estrutura da escola sabemos que esta deixa a desejar, 

como foi constatado nas falas dos alunos na pesquisa grupo focal e confirmado 

através de entrevistas feitas com professores, supervisores e com a diretora.  

             Questionados sobre os recursos didáticos utilizados pela escola para 

desenvolver o processo de ensino aprendizagem, os principais recursos 

citados pelos discentes foram o livro em sala de aula, quadro e giz. 

Reclamaram da falta de importantes recursos didáticos como a falta de acesso 

ao laboratório de informática, à biblioteca e dificilmente terem um trabalho de 

campo. Essas reivindicações podem ser observadas em seus comentários. 

[...}F-“ Eu acho que era ir ao laboratório.” (sic.) 
[...]E-“ Devia ter mais aulas de geografia na semana.” (sic.) 
[...]B-“Tem televisão, mas o DVD não funciona.” (sic.) 
[...]E-“ Queria que tivesse viajem.” (sic.) 
[...]F- Trabalho de campo, abria mão de tudo e ia”. (sic.) 
[...]F- “É só promessa a saída da escola.” (sic.) 
[...]G- “disse que é só estudar mesmo e que não utiliza o vídeo, 
laboratório e nem música” 
 

             Os alunos disseram que na escola existem alguns recursos didáticos 

que não funcionam, como o aparelho de DVD e aparelho de som, pois os 

mesmos estão quebrados. Assistem filmes de vez em quando, pois como só a 

televisão funciona muitos professores trazem DVDs de casa. Pelo que 



percebemos, os alunos sentem falta do livro didático para levar para casa, 

sendo este um importante recurso para pesquisas, uma vez que os mesmos 

não possuem apostilas, não têm acesso à internet e menos ainda condições 

para comprarem livros. 

             A escola conta com três professores de Geografia, dentre estes os 

alunos disseram estarem satisfeitos com as aulas ministradas por somente um 

professor. Veja alguns comentários a respeito deste professor: 

[...}  G “disse que a professora leva eles para a sala de informática de 
15 em 15 dias” (sic.) 
[...} C e F “ disseram que ela põe música para estudar, más é muito 
difícil(sic.) 
[...} I e H “ disseram que a professora passa pesquisa para eles 
fazerem na internet”. (sic.) 
[...}  D  “disse que ela passa quebra cabeça (sic.) 
[...} G “ disse que desenhou e depois coloriu o mapa do Brasil” (sic.) 
[...} I “disse que foi no parque lapa grande, e disse também que nem 
todos participam do trabalho de campo e que só vão os melhores 
alunos” (sic.) 
[...} E “disse que foi no Rio Vieira” (sic.) 
[...} B“ disse que todos deve ir, e que eles só levam os que sabem 
mais e porque não levam os que não sabem” (sic.) 
 

             Os alunos dos outros dois professores disseram que não gostam de 

suas aulas por não terem aulas diferentes, pois as aulas são apenas com 

quadro, giz e livro didático em sala de aula.                                                                                                                                                                                                                                                              

             Em relação aos questionamentos dos alunos, percebemos que eles 

preferem professores que utilizam outros recursos, com aulas práticas e 

dinâmicas, ou seja, aulas que estimulem o interesse dos alunos. A esse 

respeito Vesentini (2004, p. 228) afirma: 

É fundamental uma adoção de novos procedimentos didáticos: não 
mais apenas ou principalmente a aula expositiva, mas, sim, estudos 
do meio (isto é trabalhos fora da sala de aula), dinâmicas em grupo e 
trabalhos dirigidos, debates, uso de computadores (e suas redes) e 
outros recursos tecnológicos, preocupações com atividades 
interdisciplinares e com temas transversais etc.  
 

             De acordo com o que expressa os alunos e as afirmações do autor, 

observamos o quanto é importante a busca de novos procedimentos de ensino 

que atraia a atenção dos alunos e, ao mesmo tempo, fuja das aulas cansativas 

e monótonas entre quatro paredes.           

             No que diz respeito à didática utilizada, os alunos de uma determinada  

professora  disseram que eles fazem trabalho em grupo, porém é só para 

ganhar notas e que a professora não discute com eles. Percebemos nas falas 



dos alunos que não há um diálogo entre alunos e professores, ou seja, a 

função do professor é passar o conteúdo, e ao aluno cabe apenas copiar e 

decorar a matéria para o dia da prova. Nesse sentido, Melo (2007, p. 97) 

“afirma que faltam nas escolas momentos de discussão, que são diferentes das 

exposições orais de temas pesquisados em enciclopédias e preparados como 

espetáculo para ouvintes passivos”. Ainda de acordo com o autor, aula 

expositiva é um vício de grande parte dos professores que não têm se 

preocupado em refletir sobre o problema alienante de sua didática e não 

contribui para a formação do cidadão pensante, crítico, responsável e 

participativo. 

             Os discentes ressaltaram, ainda, que o processo ensino-aprendizagem 

fica prejudicado em função da professora lecionar Geografia e História e 

também pela conversa paralela e bagunça de alguns alunos em sala de aula. 

Outro problema citado é que a professora não explica a matéria quando eles 

perguntam, e quando passa exercícios e eles têm dúvidas, ela acaba 

respondendo a todas as perguntas, não deixando os discentes pensarem. 

[...] B-„ O que impede é que a professora é a mesma para História e 
Geografia.” (sic.) 
[...] I-“ Os alunos não querem nada, ficam conversando e atrapalha a 
turma.” (sic.) 
[...] G-“ De vez em quando passa uns”trem” para localizar no mapa, 
os países, eu tenho dificuldade.” (sic.) 
[...] C-“ O que eu não gosto tipo assim, a matéria tá difícil ela passa 
as respostas, ela não tem paciência.” (sic.) 

 

   Foi muito comentado pelos alunos o fato de uma só professora 

trabalhar com dois conteúdos, disseram ser muito cansativo nos dias que ela 

tem vários horários. Eles disseram que não aprendem com essa professora 

porque ela não tem paciência e passa tudo pronto para eles. 

             Nesse sentido, para que haja a construção do conhecimento Aquino 

Júnior propõe que: 

A função do professor é a de orientar a investigação, colocando 
questões para que ela progrida auxiliar com o fornecimento de fontes 
de informações, assim colocar desafios para que o aluno perceba as 
diferentes perspectivas possíveis do problema em estudo. (AQUINO 
JÚNIOR, 2007, p. 81) 
 

             Essa relação professor-aluno, na construção do conhecimento, é de 

fundamental importância, pois o professor à medida que ensina ele também 

aprende e ao mesmo tempo estimula o aluno a pesquisar, a debater e expor 



seu próprio conhecimento. É preciso levar em consideração a realidade do 

aluno, ouvindo a sua opinião, os seus questionamentos, para que este se sinta 

agente da história e passa a ter mais interesse e motivação em sala de aula. 

Segundo Mello (2007, P.99), “os assédios dos aparatos tecnológicos, a rapidez 

e a intensidade da circulação das informações tornam o mundo uma esfera 

dinâmica e integrada”. Neste sentido reforçamos a idéia de que a aula não 

pode ser centrada no professor e, sim, nas discussões, nos debates entre 

professor e aluno, tendo em vista que o professor não mais é tido como o dono 

da verdade, pois os alunos trazem informações para sala de aula que nem 

sempre é do conhecimento do professor. 

              

           
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

   A educação passou por diversas modificações ao longo dos anos e no 

ensino da Geografia, em particular. Essas modificações ocorreram de forma 

mais acentuada, haja vista que o (re) pensar o espaço é de extrema 

importância no contexto do mundo atual. 

             Mesmo com modestos avanços, percebemos que ainda falta muito 

para que tenhamos uma educação de qualidade no Brasil, considerando que 

as políticas educacionais do Estado são, em sua maioria, direcionadas para 

fins paliativos e não para resolução dos inúmeros empecilhos e entraves 

vivenciados nas escolas públicas do país. Uma das formas de promover uma 

educação de qualidade reside na integração entre as Universidades e a Escola 

Básica, sendo que os profissionais que nesta escola atuam são reflexos das 

licenciaturas de onde vieram. Cabe ressaltar a importância do convívio do 

acadêmico com as discussões na Universidade, assimilando a realidade da 

Escola Básica, partindo do pressuposto que no futuro seremos professores 

capacitados para fazermos a diferença no ensino público. 
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