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RESUMO 

 

Nesta pesquisa se discute a importância das metodologias de ensino em geografia no espaço 

escolar, partindo das representações das práticas de professores. Seu objetivo geral consiste 

em investigar como a geografia vem sendo trabalhada metodologicamente nos anos finais do 

ensino fundamental. Este estudo foi realizado com 02 docentes de geografia em duas escolas 

do município de Pau dos Ferros/RN, sendo uma pertencente à Rede Municipal de Ensino e 

outra à Rede Estadual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Para a 

coleta de dados, fez-se uso de questionários, entrevistas, diário de campo e roteiro de 

observação. Além dos referidos instrumentos, nesta investigação, foram utilizados ainda os 

projetos políticos pedagógicos das escolas e os planos de ensino de geografia. Quanto aos 

procedimentos realizados, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, exploratória, de campo, 

documental e observação não participante. As discussões teóricas, nesta dissertação, têm 

respaldo em autores que versam sobre o ensino da geografia, a didática, e questões referentes 

à prática docente. A pesquisa nos mostrou que as práticas ainda se materializam com base em 

uma perspectiva tradicional, nos conduzindo a uma reflexão de que as perspectivas teórico-

metodológicas, refletidas nas práticas docentes, possam exercer uma relação com o contexto 

de formação na geografia. Os resultados demonstraram que a geografia trabalhada 

metodologicamente nas escolas ainda se configura como uma geografia cujos conhecimentos 

não são problematizados, denotando um distanciamento entre os conteúdos abordados e os 

contextos socioculturais dos educandos. Ademais, o estudo revelou que existe, por parte dos 

docentes, uma necessidade de se repensar as concepções de metodologias de ensino em 

geografia e suas relações com as orientações teórico-metodológicas traçadas pelas escolas. 

Constatou-se, também, que os planos de ensino precisam possuir uma articulação mais 

significativa entre objetivos, conteúdos, estratégias metodológicas e as finalidades específicas 

que se almejam alcançar no ensino de geografia.  

 

  

Palavras-chave: Geografia Escolar. Metodologias de Ensino. Práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research discusses Geography’s teaching methodology representations and importance, 

starting from the practices of teachers’ representations. Its general objective is to investigate 

how Geography has been worked methodologically in the final years of Elementary School. 

This research was carried out with 02 teachers of Geography in two schools situated in 

municipality of Pau dos Ferros/RN; the first one belongs to the Municipal Education and the 

second to the State. This is a qualitative case-study research. For data collection, 

questionnaires, interviews, field diary and observation script were used. In addition to the 

mentioned instruments, were used in this research the schools’ pedagogical political projects 

and Geography teaching plans. As for analysis procedures, we used bibliographical, 

exploratory, field, documentary and non-participant observation research. In this research, the 

theoretical discussions are based on authors who discuss about the Geography teaching, 

didactics and questions related to teaching practice. This research showed that pedagogical 

practices still have a traditional perspective; this makes us reflect that theoretical-

methodological perspectives present in teaching practices can exert a relation with the 

formation context in Geography. The results showed that the Geography methodologically 

worked in schools is still one whose knowledge is not problematized, denoting a distance 

between the content addressed and the students’ sociocultural contexts. Moreover, this study 

showed that there is a need of teachers rethinks about the methodologies' conceptions in 

Geography teaching and their relation with theoretical and methodological orientations traced 

by schools. It was also verified that teaching plans need to have a more significant linking 

between objectives, contents, methodological strategies and the specific purposes that are 

intended to be achieved in Geography teaching. 

 

Keywords: School Geography. Teaching Methodologies. Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar as muitas questões que permeiam a educação tem se tornado uma realidade 

constante e desafiadora. Muitos são os contextos que tem propiciado as discussões a respeito 

do papel da escola e sua importância à formação crítica e social dos educandos. Tal premissa 

justifica-se pelas ações descritas no tempo e no espaço que, por sua vez, tem proporcionado à 

sociedade deparar-se com novas demandas e exigências para a construção dos conhecimentos.  

De acordo com Cavalcanti (2012), a escola se constitui como um espaço de encontros 

que lida com diversas culturas e, ao mesmo tempo, com o confronto de saberes que se 

produziram ao longo da história. Na concepção da autora, esta realidade tem se mostrado 

como elemento crucial para se pensar a relevância da geografia na formação dos sujeitos e as 

práticas no âmbito da escola, especialmente no que compete ao trabalho com os 

conhecimentos e as relações destes com os educandos.  

Em virtude dos avanços científicos e mecanismos técnicos informacionais que tem 

possibilitado ao espaço defrontar-se com novos arranjos, e de tal modo, influenciado a 

sociedade a desenvolver novas relações e comportamentos, os educadores têm constantemente 

se confrontado com inúmeros desafios em suas práticas. Dentre estas provocações, podemos 

destacar: os impasses na busca por tornar a geografia uma disciplina com sentido para os 

educandos e a necessidade de atribuir significado às estratégias metodológicas que possam 

contribuir para a ação de relacionar os elementos do cotidiano dos educandos com os 

conhecimentos da geografia. 

Além dessa incitação, pode-se ressaltar ainda o fato dos educadores lidarem com o 

distanciamento e a fragmentação dos conteúdos e também com as formas de operacionalizá-

los na escola, além de outras problemáticas materializadas neste espaço. A exemplificação 

desses pressupostos pode ser mais bem evidenciada pelo enfrentamento com a indisciplina na 

sala de aula, a ausência da família na vida escolar, a falta de motivação por parte dos 

educandos e até mesmo dos próprios docentes, somando às situações relacionadas à jornada 

de trabalho excessiva, dentre diversas mais.  

No que se refere ao ensino de geografia, essa realidade não tem sido diferente. Os 

reflexos que hoje permeiam as dificuldades no ensino desta disciplina assumem caráter 

histórico. Por muito tempo, a imagem atribuída à geografia nos espaços escolares configurou-

se como enfadonha e sem sentido. Os pressupostos de sua aplicabilidade nos espaços 

educacionais tinham por ênfase um ensino cuja transmissão dos conhecimentos se mediava 

com base em uma relação passiva entre os sujeitos, em que os educandos se comportavam 
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como receptáculos vazios, enquanto que os educadores assumiam a posição de donos do saber 

(KIMURA, 2010). Esse comportamento demonstrado pela relação educador-educando, 

fornecia à geografia enquanto disciplina um caráter acrítico, sem representatividade e 

utilidade para se compreender a vida, pois, não concebia o mundo em sua complexidade e 

múltiplas formas, mas sim, a partir da compartimentação dos elementos (STRAFORINI, 

2001).  

Aliado a isso, tinha-se a supervalorização das práticas descritivas pautadas na 

generalização dos fatos, fazendo com que o ensino de geografia se desenvolvesse com base 

em uma concepção metodológica que visasse além da reprodução das informações, o 

enfraquecimento das interpretações acerca dos acontecimentos e representações cotidianas 

dos educandos. O que também existiam eram as fortes influências dos modelos 

enciclopédicos que contribuíam fortemente para eximir as discussões sobre os conteúdos e 

sua importância às aprendizagens dos indivíduos (LOPES, 2012).  

Contudo, o que se tem no atual contexto é a convicção de que os meios de possibilitar 

a (re)construção e mobilização dos conhecimentos alcançaram outras formas. Ante a esta 

realidade, compreendemos que um ensino de geografia alicerçado na simples esquematização 

“Terra e o Homem” parece não ter mais lugar no espaço da escola e nem se torna apropriado 

para o século XXI (VESENTINI, 2009). O que se espera neste cenário é que a geografia 

trabalhada na escola possibilite aos educandos não apenas uma compreensão de mundo que se 

volte para ampliar as relações entre os conhecimentos, mas também entre o que é ensinado e 

vivido (LOPES, 2012).  

Com base em Cavalcanti (2012), o ensino para este novo tempo deve constituir-se 

como um processo estabelecido através de uma relação entre os conhecimentos dos 

educandos e a mediação docente, cujo envolvimento entre tais aspectos ocorra não somente 

de forma interdependente, mas, fundamentado em objetivos, métodos, conteúdos e 

organização do trabalho docente. Seguindo-se deste preceito, se torna relevante que os 

educadores possam pensar o processo de ensino como uma atividade que abrange não apenas 

a construção dos conhecimentos, mas também o incremento de situações que valorizem os 

referenciais de vida dos educandos a favor de suas aprendizagens (CASTROGIOVANNI, 

2000).  

Partindo deste pensamento, tem-se como questões norteadoras desta pesquisa: Como a 

geografia tem sido desenvolvida metodologicamente por professores no contexto escolar dos 

anos finais do Ensino Fundamental? De que estratégias e recursos os professores têm se 

utilizado para mediar este ensino na escola? Acreditamos que as questões ora apresentadas, se 



15 

 

configuram como ponto de partida para tentarmos não somente alcançarmos, mas também 

desenvolvermos uma reflexão sobre a importância do ensino de geografia e sua relação com a 

prática.  

Considerando este viés, nos propomos a discutir sobre as metodologias de ensino em 

geografia, mais especificamente, nos anos finais do Ensino Fundamental, no espaço escolar, 

tendo em vista as imperativas mudanças pelas quais esta disciplina vivenciou ao longo dos 

tempos e as que ainda presenciam. O interesse em discorrer sobre esta temática, se respalda 

no contexto de formação ao qual pertencemos. Nossa trajetória na geografia, e o que, 

consequentemente, nos impulsionou atentarmos para essa discussão foram às experiências 

vivenciadas na graduação durante as disciplinas de Geografia e Ensino, os Estágios 

Supervisionados em Geografia, a participação no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID)
1
 e a docência na educação básica e no ensino superior. 

A junção destes momentos no percurso de nossa formação, para nós se traduziu na 

busca de conhecer os nuances que têm contornado a prática docente no ensino desta disciplina 

com relação ao uso de metodologias, considerando que ao longo de nosso trajeto formativo 

nos deparamos com diversas inquietações por parte de professores de geografia a respeito de 

“como” ensinar esta disciplina. E é partindo desta justificativa que elucidamos o objetivo 

geral da presente pesquisa que consiste em investigar como a geografia vem sendo trabalhada 

metodologicamente por professores dos anos finais do Ensino Fundamental, em escolas do 

município de Pau dos Ferros/RN.  

Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa se volta para verificar se as metodologias 

desenvolvidas no ensino de geografia possuem uma articulação com as orientações político-

pedagógicas das escolas e os planos de ensino; conhecer as concepções docentes sobre as 

metodologias de ensino e os elementos que consideram importantes para se pensar a prática 

com a geografia; identificar as estratégias e os recursos que os professores utilizam para 

mediar o ensino de geografia; apresentar as similaridades e diferenças existentes no processo 

metodológico dos professores no ensino de geografia. 

 

1.1 A ESCOLHA DO CAMPO INVESTIGATIVO 

 

Este estudo adota como espaço de investigação duas instituições de ensino da 

educação básica do município de Pau dos Ferros, que de acordo com dados do Instituto 
                                                             
1 O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que 

visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o 

cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas (CAPES, 2008) 
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Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017a) apresenta uma população de 

aproximadamente 30.452 habitantes, distribuída em uma área territorial de 259,954 km², 

estando localizado na região Nordeste do Brasil, possuindo uma distância em relação a capital 

do estado de aproximadamente 400 km.  

Geograficamente, Pau dos Ferros situa-se a oeste do Estado do Rio Grande do Norte, 

compondo uma de suas Regiões Geográficas Imediatas (IBGE, 2017b). Este município limita-

se, a Norte com São Francisco do Oeste e Francisco Dantas; ao Sul com Rafael Fernandes e 

Marcelino Vieira; a Leste com Serrinha dos Pintos, Antônio Martins e Francisco Dantas e a 

Oeste com Encanto e Ererê (CE), possuindo como coordenadas geográficas: latitude 6º 06’ 

33” Sul e longitude: 38º 12’ 16” Oeste. (Figura 01). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vista a melhor justificarmos nossa escolha com relação ao espaço investigativo 

da pesquisa, destacamos algumas fases que nos deram subsídios à construção deste processo 

no presente estudo. Primeiramente, com a finalidade de nos familiarizarmos com a 

distribuição das instituições de ensino básico do município de Pau dos Ferros, em janeiro de 

2018, realizamos um acesso ao Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), com o 

Fonte: Aluízio Júnior, 2018. 

Figura 1: Localização geográfica do município de Pau dos Ferros/RN 
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intento de computarmos o total geral de instituições pertencentes à Rede Básica Estadual de 

Ensino. 

A partir desta etapa, verificamos que atualmente, o município de Pau dos Ferros, 

consta com 11 escolas pertencentes à Rede Estadual de Ensino em pleno funcionamento, cuja 

oferta da educação básica, dar-se desde o Ensino Fundamental I e II (Anos Iniciais e Finais, 

respectivamente) ao Ensino Médio e à modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(Anexo I). Sucedendo este passo, realizamos uma visita à 15º Diretoria Regional de Ensino e 

Cultura (DIREC), sediada no referido município, com a finalidade de comprovarmos junto à 

equipe técnica os dados coletados na pesquisa cibernética. Em posse das informações 

aferidas, traçamos uma melhor distribuição destas escolas considerando a oferta de anos e 

modalidades de ensino (Quadro 01).   

 

Quadro 1: Distribuição das Escolas Estaduais de Pau dos Ferros por etapas de ensino 

Etapas de ensino ofertadas nas Escolas Quantidade de Escolas 

Anos Iniciais (Ensino Fundamental I) 05 

Anos Finais (Ensino Fundamental II) 02 

Anos iniciais e EJA 01 

Anos iniciais e finais (Ensino Fundamental I e II) e EJA  01 

Anos finais (Ensino Fundamental II), ensino médio e EJA 01 

Ensino Médio 01 

Fonte: SIGEDUC, 2018 

 

De acordo com o quadro, observamos que todas as escolas vinculadas à Rede Estadual 

de Ensino ofertam as etapas da educação básica, sendo que em 05 destas funciona apenas o 

Ensino Fundamental em anos iniciais. Das escolas que dispõem da oferta dos anos finais do 

Ensino Fundamental, totalizam-se 02. Com relação aos anos iniciais e a modalidade EJA, o 

município dispõe de 01 escola. Já, para a disponibilização dos anos iniciais, finais e EJA, 

existe também 01 escola. No que se refere à etapa dos anos finais, ensino médio e a 

modalidade EJA, Pau dos Ferros, consta com somente 01 escola, realidade esta que se estende 

ainda para a oferta única do ensino médio, que dentre o conjunto das instituições, somente 01 

delas dispõe desta etapa da educação básica. 

Outro passo referente à etapa de levantamento das escolas ocorreu através de uma 

visita agendada na Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Pau dos Ferros, em março 

de 2018, desta vez para conhecermos quais e quantas instituições de ensino pertencentes à 

Rede Municipal existem no município. Para isso, nos foi fornecida através das coordenadoras 
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pedagógicas do município uma relação contendo as identificações, endereços e as 

modalidades de ensino ofertadas (Anexo II).  

Com base nos dados fornecidos, constatamos que atualmente, no município de Pau dos 

Ferros, existe em funcionamento, através da Rede Básica Municipal de Ensino, um total de 18 

instituições, distribuídas entre zona rural e urbana. Na zona rural, o município realiza seus 

atendimentos em creches especificamente para a etapa da educação infantil e em Unidades de 

Ensino (V, VIII, XII e XVIII) por meio de pequenos núcleos que funcionam em formato de 

sala multiano. No que se refere à zona urbana, o município disponibiliza de creches e ainda de 

escolas com a oferta de somente os anos finais do Ensino Fundamental. Para melhor 

dispormos destas informações, elaboramos um quadro demonstrativo considerando a ordem 

dos elementos a nós fornecidos durante a etapa de levantamento (Quadro 02). 

 

Quadro 2: Distribuição das Escolas Municipais de Pau dos Ferros 

Escolas Municipais de Pau dos Ferros/RN Zona de 

Localização 

Total de Instituições 

 

Creches Municipais  

 

Rural 01 

Urbana 06 

 

Escolas Municipais 

Rural 01 

Urbana 06 

Unidades de Ensino (V, VIII, XII e XVIII). Rural 04 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Pau dos Ferros, 2018. 

 

Após a fase de levantamento e reunião das informações, partimos para a terceira etapa 

que se caracterizou pela escolha das escolas que representaram nossa base empírica. Para este 

procedimento, consideramos um recorte do universo de instituições existentes no município, 

levando em conta alguns critérios como, por exemplo: ambas as escolas devem estar situadas 

na zona urbana de Pau dos Ferros, devendo uma delas pertencer à Rede Básica Estadual de 

Ensino e outra a Rede Municipal; terem em suas ofertas de ensino os anos finais do Ensino 

Fundamental; conterem professores de geografia em atuação e com formação específica na 

área, apresentando como subcritério principal possuir vinculo, um com a Rede Estadual e 

outro com a Municipal.  

Feito isso, é importante justificarmos a escolha das escolas. Antes, ressaltamos que em 

respeito aos preceitos éticos e a preservação das identidades das instituições, as menções 

feitas às escolas nesta dissertação, serão realizadas mediante o uso da sigla “E”, seguidas de 

algarismos numéricos, a exemplo: “E1”, “E2”. Sobre a E1, a opção por esta escola, deu-se 

pelo fato de se constituir como a única instituição de ensino, situada na zona urbana de Pau 
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dos Ferros, que dispõe da oferta dos anos finais do Ensino Fundamental. Já, a escolha pela E2, 

efetivou-se por ser a instituição que dentre todas as outras pertencentes à Rede Básica 

Estadual de Ensino de Pau dos Ferros, apresenta o maior número de alunos matriculados nos 

anos finais do Ensino Fundamental.  

 

1.2 A ESCOLHA DOS SUJEITOS E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nesta pesquisa, o critério de escolha dos sujeitos levou em consideração a necessidade 

estarem em efetiva atuação na escola respectivamente nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Assim, foram selecionados 02 docentes com formação específica na área da geografia, 

tomando como critério principal o tempo de experiência na área. Tendo em vista a 

importância de se preservar as identificações destes sujeitos, no decorrer deste trabalho, nos 

revestimos pelos princípios éticos, e por este motivo, utilizarmo-nos de siglas e algarismos 

numéricos quanto ao fato de fazermos referência aos professores, exemplo: “P1” e “P2”. 

Quanto à opção pelo Ensino Fundamental, nossa escolha justifica-se pelo fato de que 

neste ciclo da educação básica, a geografia, no campo do trabalho docente, aponta para uma 

necessidade de oferecer uma base para que os educandos possam pensar o seu espaço de 

forma contextualizada, contribuindo também para sua formação cidadã (CALLAI, 2014). 

Com relação aos anos finais, partimos do princípio de que, a geografia, quando trabalhada na 

escola, deve mediar-se com o objetivo de garantir a continuidade e a progressão das 

aprendizagens desenvolvidas nos anos iniciais (BRASIL, 2016). 

Desta forma, elegemos como representação deste ciclo para esta pesquisa duas turmas 

de 6º ano, sendo uma de cada escola. A escolha pelas referidas turmas partiu da concepção de 

que nesta etapa do Ensino Fundamental os educandos se deparam com uma nova realidade 

tanto na dinâmica escolar quanto no contato com as disciplinas. No que compete ao professor, 

também consideramos que o processo de transição referente ao nível de ensino pelo qual 

perpassam os educandos, traduz ao docente confrontar-se com desafios à sua prática, onde um 

deles se materializa pela forma de ensinar a geografia na sala de aula.  

   

1.3 CAMINHOS METODOLÓGICOS POR ONDE PERCORREMOS  

 

A presente pesquisa se desdobra a partir de uma abordagem qualitativa, uma vez que 

suas análises e resultados deram-se mediante o caráter analítico-interpretativo. A escolha pelo 

viés qualitativo para a aplicabilidade e tratamento dos aspectos elucidados neste estudo, 
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justifica-se pelo fato de estarmos lidando com sujeitos em uma perspectiva relacional 

considerando suas realidades e contextos.  

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 
com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo [...] Nada é considerado como um dado adquirido e 
nada escapa à avaliação. A descrição funciona bem como método de recolha 

de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape ao escrutinador 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

Na concepção de Bernardes (2017), o quadro que se refere à visão qualitativa traz 

como possibilidade interpretar os fenômenos e processos sociais partindo de seus significados 

contextuais e históricos, tendo em vista que as ações praticadas e desenvolvidas pelos agentes, 

orientam o desvelamento das compreensões a partir do que se é observado e vivenciado. Com 

base neste pressuposto, compreendemos a relevância que tal abordagem representa para esta 

pesquisa, já que buscamos conhecer e compreender as características e realidades que 

permeiam as práticas pedagógicas com as metodologias de ensino na disciplina de geografia. 

Por se constituir com este campo de abordagem, a pesquisa adota como tipologia o 

estudo de caso, que de acordo com Martins (2008), apresenta-se como uma investigação 

empírica cuja finalidade volta-se para averiguar fenômenos inseridos em um contexto real 

onde o pesquisador busca não somente descrever uma situação, mas também compreendê-la e 

interpretá-la. Sobre este tipo de pesquisa, Ludke e André (1986, p. 18-19) enfatizam: 

 

[...] um princípio básico desse tipo de estudo é que, para uma compreensão 

mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto em que ele se 
situa. Assim, para melhor compreender a manifestação geral de um 

problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as interações das 

pessoas devem ser relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à 
problemática determinada a que estão ligadas [...]. 

 

Considerando estes princípios e a necessidade de atendermos aos objetivos desta 

investigação, utilizamos como procedimentos técnicos: a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

de campo e documental. Sobre a pesquisa bibliográfica, Oliveira (2007) enfatiza que se trata 

de uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico como artigos, 

periódicos e livros, apresentando como principal vantagem um estudo direto em fontes 

científicas. Nesta investigação, a aplicabilidade de tal procedimento procedeu-se com o intuito 

de fundamentar os pressupostos teóricos que sustentam às discussões e análises aqui tecidas.  
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Com relação à pesquisa exploratória, neste estudo, sua utilização deu-se com o 

desígnio de conhecermos os espaços a serem investigados a partir do levantamento e 

sistematização dos dados referentes às instituições de ensino e seus contextos. De acordo com 

Ludke e André (1986) a pesquisa exploratória, traz como possibilidade o estabelecimento de 

um contato inicial com os sujeitos ligados ao fenômeno estudado e, principalmente, com o 

espaço onde os acontecimentos e fatos realmente ocorrem. Conforme os autores mencionados, 

também é atributo desta pesquisa propiciar a entrada em campo e ainda localizar os 

informantes e as fontes de dados considerados necessários para o estudo.  

Interligando-se aos princípios do estudo de caso, na presente pesquisa, fizemos uso 

ainda, da pesquisa de campo com a finalidade de conhecermos a prática docente nos espaços 

da sala de aula com o ensino de geografia. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa 

de campo refere-se à ação de estar dentro do mundo dos sujeitos, onde ao pesquisador cabe 

comportar-se como um alguém que deseja aprender e que procura saber o que é ser como os 

sujeitos que ali estão inseridos. Nesta concepção, a aplicabilidade e a relevância atribuída à 

pesquisa de campo podem ser mais bem evidenciadas, quando 

 

[...] o pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes 

momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos de 

informantes. Assim, se o estudo é feito em uma escola, o pesquisador 
procurará fazer observações em situações de aula [...] estará coletando dados 

no início, no meio e no final do semestre letivo; ouvirá professores, pais, 

alunos, técnicos, serventes etc. Com esta variedade de informações, oriunda 
de fontes variadas, ele poderá cruzar informações, confirmar ou rejeitar 

hipóteses, descobrir novos dados, afastar suposições ou levantar hipóteses 

alternativas (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 19). 

 

No que se refere à pesquisa documental, a escolha por tal procedimento justificou-se, 

conforme Martins (2008), pelo fato de mostrar-se necessária ao entendimento do caso e as 

evidências coletadas por outros instrumentos e fontes, trazendo como possibilidade o levante 

de dados que possam contribuir para uma triangulação dos resultados. Para tanto, a finalidade 

de desenvolvermos este processo, deu-se mediante o objetivo de reunirmos o maior número 

de características relacionadas às escolas campo de investigação, especificamente as que se 

referem aos elementos institucionais, geográficos e concepções metodológicas.  

Também se configurou como uma de nossas pretensões, por meio do procedimento de 

pesquisa, aqui descrito, conhecermos os aspectos pedagógicos e metodológicos dos 

professores de geografia na estruturação de seu trabalho, por meio de seus planos de ensino. 

De posse desses elementos, visando um melhor direcionamento das informações, é preciso 
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também compreender que diante desta diversidade de técnicas apresentadas, a pesquisa 

demandou a utilização de alguns instrumentos considerados importantes para a reunião de 

nossos dados. Estes que conheceremos no tópico seguinte. 

 

1.3.1 Os instrumentos de coleta 

 

  Com o propósito de reunirmos as informações no campo de investigação, portamo-

nos de alguns instrumentos escolhidos para tal finalidade. Por se tratar de um estudo de caso, 

a pesquisa apresentou a necessidade de sabermos selecionar os elementos voltados para si. Os 

instrumentos escolhidos foram o questionário, entrevistas semiestruturadas, observação de 

caráter não participante seguida de um roteiro estruturado e o diário de campo. Também 

adentraram como objetos de coleta, os projetos políticos pedagógicos das escolas e os planos 

de ensino dos professores de geografia. 

A respeito do questionário, este se configurou por questões do tipo fato que de acordo 

com Marconi e Lakatos (2003), fazem referência a questões de fácil precisão e dados 

objetivos. Nesta pesquisa, o referido instrumento direcionou-se para conhecermos os dados 

relacionados à formação e atuação profissional dos professores (Apêndice A) considerando 

que, por nos orientarmos pelo estudo de caso, a aplicação do questionário, apesar de não ser 

tão comum, se realiza pelo próprio pesquisador através de uma interação direta com os 

sujeitos da pesquisa (MARTINS, 2008). 

Com relação às entrevistas que segundo Ludke e André (1986) se estabelecem por 

uma relação de interação entre quem pergunta e quem se propõe a respondê-las, as mesmas se 

caracterizaram como semiestruturadas, que de acordo com Lima (2016) segue um 

determinado número de questões, através de uma ordem prevista, tendo o entrevistador a 

liberdade de incluir em seu roteiro algumas outras, caso se torne necessário. O uso deste 

instrumento deu-se para conhecermos como os professores concebem as metodologias de 

ensino, bem como outras questões relacionadas à sua prática com a geografia (Apêndice B). 

Sobre a observação não participante que na concepção de Marconi e Lakatos (2003) 

desenvolve-se quando o pesquisador estabelece um contato com uma comunidade, não se 

integrando a ela, esta se desenvolveu de forma sistemática, cujo direcionamento voltou-se 

para identificarmos as ações que permeiam a práticas dos professores com as metodologias de 

ensino trabalhadas na disciplina de geografia. Tais ações estão representadas pelas estratégias 

e os recursos utilizados na mediação dos conteúdos geográficos e as tarefas pedagógicas 

aplicadas em sala.  
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Para o procedimento da observação, utilizamos de um roteiro semiestruturado dividido 

em três categorias. A primeira categoria relaciona-se à identificação e à descrição das 

estratégias metodológicas utilizadas pelos professores no ensino dos conteúdos geográficos. A 

segunda faz menção a identificação e análise dos recursos didáticos utilizados pelos docentes. 

Já, a terceira e última categoria, refere-se à forma de como as atividades são trabalhadas em 

sala de aula pelos professores (Apêndice C). 

Complementando nossa observação, o diário de campo, instituído também como um 

de nossos instrumentos utilizados, teve sua relevância no sentido de contribuir para melhor 

dispormos dos registros a respeito das ações desenvolvidas pelos docentes na sala de aula. 

Este ainda serviu para realizarmos, posteriormente as intepretações e análises dos dados 

coletados. Segundo Bogdan e Biklen (1994), o diário de campo, consiste em um material 

organizado por duas dimensões. A primeira assume caráter descritivo na qual devem ser 

apresentadas as ações e conversas observadas. Na segunda, tem-se por parte do pesquisador 

uma preocupação em se dirigir especificamente para a realização do ponto de vista do 

observador, sistematizando suas impressões, concepções e as possíveis reflexões sobre os 

fatos e elementos em contexto. 

Referente à utilização dos projetos políticos pedagógicos das escolas, nesta pesquisa, 

serviram como instrumentos documentais para conhecermos as particularidades que orientam 

e fundamentam as concepções pedagógicas e metodológicas das escolas no trabalho docente. 

Quanto aos planos de ensino, tiveram sua utilidade para compreendermos a maneira como os 

professores estruturam metodologicamente suas ações na disciplina de geografia. É 

importante ressaltar que nesta pesquisa, foram utilizados apenas dois planos de ensino, sendo, 

respectivamente, um de cada docente. 

 

1.3.2 A entrada em campo 

 

 A entrada em campo ocorreu após os primeiros momentos direcionados à 

sistematização dos elementos a serem investigados na escola, a exemplo de suas 

características, contextos e atividades relacionadas à prática dos docentes na sala de aula. 

Também precedeu este momento, o planejamento e a organização dos instrumentos utilizados 

para o processo de coleta. 

 Ao partirmos para a inserção nos espaços das escolas, realizamos os primeiros 

contatos com os gestores e coordenadores pedagógicos a fim de justificarmos nossa presença 

às escolas e o objetivo de nossa pesquisa. Feito isso, solicitamos aos gestores seus 
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consentimentos, através da assinatura do Termo de Anuência (TA) (Anexo III) para 

procedermos com nossa pesquisa. Tais respostas foram positivas e se deram de forma 

empática por parte dos diretores com o pesquisador.  

 Neste ensejo aproveitamos para solicitar aos coordenadores pedagógicos os projetos 

políticos pedagógicos das escolas. Esse contato inicial ocorreu no mês de abril do ano de 

2018. Na oportunidade, direcionamo-nos para conhecer os espaços das escolas e levantarmos 

algumas informações referentes às suas localizações geográficas, dados institucionais, 

estrutura física e humana e recursos didáticos, portando-nos para isso, de um formulário 

semiestruturado (Apêndice D) que, conforme Marconi e Lakatos (2003), se constitui como 

um dos instrumentos essenciais para a coleta de dados e a obtenção de informações diretas e 

úteis.  

Após a fase de reconhecimento das escolas, foi possível desenvolver um diálogo com 

os professores de geografia das referidas instituições de ensino no intuito de apresentar os 

objetivos de nossa pesquisa e conhecer seus interesses e disponibilidades em participarem da 

investigação, permitindo as observações em sala e em outros possíveis momentos vivenciados 

na escola. Esse diálogo se deu positivamente entre os docentes e o pesquisador. A partir 

dessas anuências, nos dirigimos para identificar os dias e os horários das aulas de geografia 

nas turmas de 6º ano, o que nos possibilitou a elaboração de um cronograma com 

dias/horários/aulas de modo a contribuir para uma melhor organização das observações. Na 

ocasião, aproveitou-se para solicitar aos professores os planos de ensino da disciplina de 

geografia e definirmos de acordo com suas disponibilidades e condições o local, dia e horário 

para o preenchimento do questionário, a realização das entrevistas e a assinatura dos Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo IV).  

É importante frisar que a relevância da aplicabilidade destes termos (Carta de 

Anuência e TCLE) justifica-se pelo fato desta pesquisa ter sido submetida à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) e aprovada a partir do deferimento sob o parecer de número 3.036.040 e Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 97991918.0.0000.5294, em 23/11/2018 

(Anexo V). 

 

1.3.3 As observações, o questionário e as entrevistas 

 

 As observações ocorreram nos espaços escolares no período de abril a setembro de 

2018, obedecendo aos horários e dias das aulas de geografia, estas que se deram de forma 
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sistematizada, nos turnos matutinos, às quintas-feiras. Por coincidência, as aulas dos dois 

professores aconteciam, segundo o cronograma de aulas estabelecido pelas escolas, no mesmo 

dia, sendo as aulas de P2 ministradas nos dois primeiros horários e as de P1, nos dois últimos. 

 Ao todo, foram observadas 60 aulas, sendo trinta de cada docente. É bom mencionar 

que as observações incluíram além das aulas ministradas em sala de aula, as que também 

ocorreram em outros espaços das escolas, sendo todas registradas no diário de campo. É 

importante ressaltar que durante as observações, os professores não se mostraram 

incomodados com nossa presença, tanto que em certos momentos aproximavam-se até nós 

para dialogar sobre os conteúdos que estavam sendo ministrados em sala e até mesmo para 

compartilhar experiências relacionadas à profissão e a prática. 

Com relação à aplicação dos questionários, a mesma ocorreu em dois dias 

diferenciados, sendo o dia 19 de abril de 2018 para P1 e 26 de abril de 2018 para P2, 

obedecendo à disponibilidade dos docentes. Os locais de aplicação foram nas próprias 

escolas, em horário e dia estabelecido pelos professores. Sobre as entrevistas, estas se 

desenvolveram considerando a disposição dos docentes com relação ao dia, horário e local. 

As mesmas foram realizadas nas respectivas escolas no mês de setembro de 2018, também em 

dias diferenciados, especificamente em uma sala reservada.   

Com P1 a entrevista se realizou dia 13 de setembro de 2018, no horário matutino e 

com P2, dia 20 de setembro de 2018, no horário vespertino. Cada entrevista apresentou uma 

variação em seu tempo de aproximadamente 60 a 100 minutos. As respostas das entrevistas 

foram gravadas em um aparelho celular e posteriormente transcritas para o trabalho 

dissertativo pelo autor. Cabe mencionar que optamos por realizar as entrevistas após o 

período de observações relacionadas à prática dos professores em sala de aula.  

 

1.4 INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS E A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

As etapas de interpretação e análise dos resultados foram construídas com base nos 

instrumentos utilizados neste estudo obedecendo à ordem das etapas metodológicas e dos 

docentes através de suas falas e compreensões a respeito das realidades observadas. Foram 

elaborados mapas a fim de melhor situarmos as instituições de ensino e o município de Pau 

dos Ferros. As informações do diário de campo estão representadas em pequenos trechos 

descritivos ao longo do trabalho. No mesmo processo, construíram-se quadros para melhor 

demonstrarmos as falas dos informantes.  
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Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. No primeiro, composto 

pela “Introdução”, apresenta-se a contextualização da pesquisa, sua relevância, as 

justificativas das escolhas, além das questões que nortearam sua construção, bem como sua 

problemática, seguindo-se ainda de seus objetivos e percurso metodológico. O Capítulo 2, 

intitulado “A geografia escolar e sua relação com as metodologias de ensino: pressupostos 

teóricos” têm-se a construção teórica que nos forneceu embasamento para apresentarmos 

algumas concepções sobre a metodologia no contexto do ensino e discutirmos sua relação 

com a geografia, discorrendo ainda sobre alguns apontamentos atuais que necessitam ser 

considerados quando pensamos a respeito do ensino de geografia. 

No Capítulo 3 denominado “As escolas, seus preceitos orientadores à prática e os 

planos de ensino” abordam-se as relações entre as concepções e orientações metodológicas 

das escolas e a forma como os professores de geografia organizam metodologicamente seus 

planos de ensino. No Capítulo 4, que tem como título “Metodologias de ensino em geografia: 

concepções e práticas docentes” apresentam-se os perfis dos professores e suas compreensões 

sobre metodologias no ensino de geografia. Neste mesmo capítulo, estão contempladas, ainda, 

as representações das práticas dos professores, considerando as similaridades e diferenças 

existentes em seus processos metodológicos. Por fim, tem-se o último capítulo composto 

pelas “Considerações Finais”, no qual apresentamos nossas concepções sobre os resultados 

da pesquisa. 
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2 A GEOGRAFIA ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM AS METODOLOGIAS DE 

ENSINO: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo apresentamos as discussões teóricas sobre a geografia e sua relação 

com as metodologias de ensino. Inicialmente, trazemos algumas concepções sobre 

metodologias de ensino em geografia, sequenciando-se por uma breve contextualização dos 

aspectos históricos que marcaram a construção desta disciplina e suas imbricações no 

processo de ensino.   

No mesmo capítulo, versa-se ainda sobre alguns apontamentos atuais relacionados ao 

ensino de geografia e sua relação com as metodologias trabalhadas na escola, englobando a 

importância dos conteúdos e o emprego de estratégias e recursos didáticos. Neste fragmento, 

enfatizam-se também, dentro de uma perspectiva geográfica, as relações estabelecidas entre 

os educandos e os educadores no processo de ensino. 

 

2.1 CONCEPÇÕES SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA 

  

É comum ouvirmos e lermos uma diversidade de interpretações referentes ao termo 

metodologias de ensino. Na visão de Anastasiou (1997), tratar sobre metodologias de ensino 

na tentativa por conceituá-las, significa depararmo-nos não apenas com um complexo desafio, 

mas, sobretudo, com uma tarefa nada fácil. Por outro viés, embora tenhamos ciência de tal 

complexidade, compreendemos que discorrer sobre tal concepção, insurge-nos como algo 

possível de ser desenvolvido, pois através de seu campo epistemológico, torna-se possível 

pensarmos as circunstâncias que envolvem o processo de ensino (SANTOS; SANTOS, 2007). 

Libâneo (2013) versando sobre uma concepção de metodologias, afirma que o sentido 

atribuído a tal definição perpassa pela menção de um processo cuja finalidade seja dirigir as 

ações educativas no campo didático-pedagógico, viabilizando a efetivação das aprendizagens, 

decorrendo também da compreensão que se tem sobre as formas de assimilação dos 

conhecimentos. Essa acepção, na visão do autor, aponta-se igualmente para a necessidade de 

discorrermos sobre a estruturação da prática pedagógica desenvolvida na escola, a partir de 

uma organização do processo de ensino. 

Na visão de Mendes e Scabello (2015), o tratamento fornecido as metodologias de 

ensino reforça esta relação desenvolvida entre a prática em seu sentido estrutural e sua 

finalidade com vista à ação educativa, especificamente no campo da geografia, tomando por 

detrimento o longo percurso pela qual a forma de se trabalhar esta disciplina na escola se 
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efetivou. Em sua exposição, as autoras enfatizam que às diversas abordagens, cujo contexto 

histórico do ensino de geografia se desenvolveu, passaram a influenciar fortemente a 

configuração desta disciplina no universo escolar. Embora esta disciplina tenha se construído 

com base em práticas esvaziadas de sentidos para a aprendizagem, no cenário atual, esta se 

demarca por outros significados se comparados a épocas remotas da própria história referente 

ao seu desenvolvimento metodológico.  

Para Cavalcanti (2002), essa premissa se justifica pelo fato de que nos tempos que 

englobam as realidades atuais, a geografia tem buscado refletir o seu papel na sociedade em 

mudança. Da mesma forma, a geografia, diante de tal realidade, tem considerado que os 

conhecimentos em suas respectivas formas de produção avançaram e que a maneira de 

estabelecer uma ligação entre estes, também se modificou. A dimensão do fazer acontecer na 

sala de aula tem se mostrado cada vez mais permeada por novas exigências. Percebe-se que a 

natureza do como ensinar passou a ser dimensionada por novos sentidos, levando-nos a 

entender que os inúmeros avanços dentro do campo das reflexões pedagógicas muito têm 

contribuído para a propiciação dos elementos epistemológicos e para as transformações 

concretas nas áreas dos conhecimentos (RAYS, 2004).  

Desta forma, compreende-se que a escola e o ensino de geografia, já não devem se 

distanciar das realidades emergentes que se materializam em um mundo marcado por 

diferenciações culturais, sociais e humanas, e sim, desenvolver um pensamento espacial que 

se traduza em um olhar sobre o mundo para compreender nossa história (CALLAI, 2010). Por 

outra perspectiva, deve-se propor uma transformação fundamentada para muito além da 

reprodução. Essa tarefa competida ao ensino de geografia no âmbito escolar aponta para o 

desencadeamento de uma educação que contribua para o reconhecimento das interações 

desenvolvidas pela sociedade e as transformações dos espaços, em momentos distintos na e da 

história (CASTELLAR; VILHENA, 2010).  

Desse modo, compreendemos a relevância dada ao processo metodológico no 

desenvolvimento das práticas no espaço da escola. Sob esse argumento, compreendemos que 

tais pressupostos são necessários frente à realidade da prática educativa contribuindo para 

justificar como as metodologias no ensino de geografia podem ser mais bem compreendidas 

no espaço escolar. Neste pensar, acreditamos ser preciso conhecer como se constituem os 

aspectos que formulam as bases do processo metodológico no trabalho com a disciplina de 

geografia. Para isso, partimos do princípio de que a concepção de metodologias de ensino se 

articula ao fazer do trabalho pedagógico e a ação didática.  
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Com isso, depreendemos que o sentido metodológico do ensino se configura a partir 

de uma sistematização que perpassa por diversas variáveis. Na visão de Pimenta e Lima 

(2012), a existência destas variações justifica-se pela premissa de que nela encontram-se 

presentes as relações que o professor estabelece com sua área de conhecimento, suas 

compreensões do mundo, valores e o sentido que o mesmo atribui a sua profissão. Em outra 

vertente, compreendemos que as metodologias de ensino podem também ser aferidas como 

uma espécie de atividade que envolve a organização do pensamento, da racionalidade e de 

forma prática um planejamento tal como ocorre na estruturação do trabalho pedagógico na 

escola.  

Com base nesse preceito, apontamos a concepção de método. No ensino, esta 

realidade se materializa como um dos elementos que apresenta a ideia de direção cuja 

finalidade seja concretizar uma intenção, porém, não uma intencionalidade qualquer, e, sim, 

uma consecução de tudo o que foi planejado (RAYS 2004). Para Libâneo (2013, p. 164, grifo 

do autor) esta concepção parte da seguinte premissa: 

 

Os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, e referem-se 

aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, ao 
“como” do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo 

professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Temos, assim, 

as características dos métodos de ensino: estão orientados para objetivos; 

implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do 
professor quanto dos alunos; requerem a utilização de meios. 

     

Cavalcanti (2012), contribuindo com este pensamento, insere em seu discurso que o 

método no campo de uma concepção geográfica, surge como um caminho que delineia a 

estruturação e os objetivos do ensino com o intuito de possibilitar o desenvolvimento das 

atividades mentais dos educandos, vinculando-os aos saberes em forma de conteúdo. A autora 

também ressalta que tais ações devem objetivar ao educandos, enquanto sujeito do processo a 

não somente inserir-se de forma ativa na busca pelo conhecimento, mas também na tentativa 

de compreender sua relevância para os desafios propostos ao seu meio. 

Desse modo, entende-se que as propostas das metodologias de ensino tomam como 

referência as intencionalidades no processo formativo dos educandos, possuindo aspectos 

essenciais à ação didática e pedagógica caraterizados pelo ensino e os conhecimentos, 

apresentando assim à sistematização e organização do método, os conteúdos e as formas de 

trabalhá-los na relação professor-aluno (NUNES, 1992). Na concepção de Castellar e Vilhena 

(2010), as metodologias de ensino interligam-se ao como ensinar e, consequentemente, a 
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construção de uma didática da educação geográfica na relação professor-aluno, em que as 

aprendizagens surgem como condição significativa para o estímulo das estruturas cognitivas e 

base necessária para que os educandos possam incorporar seus conhecimentos as suas 

experiências. 

Seguindo esta perspectiva, Luckesi (1994) discute sobre as metodologias de ensino a 

partir de duas visões. Para o autor, a dimensão que corresponde ao sentido prático do ensino 

incorpora a metodologia enquanto concepção técnica do processo educativo. Por outro lado, o 

autor compreende que a metodologia, apesar de seu caráter técnico, corresponde a uma ação 

mediada pelo sentido social e político dos sujeitos, constituindo-se assim, por seu caráter 

teórico. Neste sentido, a concepção de metodologias de ensino assume, além de um caráter 

teórico-metodológico que define as ações para atingir os objetivos da prática, uma 

configuração técnico-metodológica.  

Ao abordar estas visões, conferidas as metodologias de ensino, o autor explicita que a 

caracterização técnica dada ao processo metodológico, direciona-se ao modo de como mediar 

uma aproximação dos contextos reais dos educandos com a produção dos conhecimentos. 

Sobre a caracterização teórico-metodológica, as metodologias de ensino, fazem referência à 

escolha pelos meios de se alcançar as respostas da relação estabelecida entre o real e o que foi 

ou está sendo apreendido de maneira formal.    

Ainda sobre estas dimensões, é importante frisar que o referido autor também 

menciona a forma como os conhecimentos devem ser tratados e analisados na ação didática 

em relação aos objetivos da educação e suas especificidades do campo científico, 

possibilitando dar sentido ao que ensina e ao como se ensina. Ao se apropriar deste 

pensamento, Luckesi (1994) torna perceptível à compreensão que se tem a respeito da 

importância das metodologias para a aprendizagem.  

Fazendo uma analogia ao campo geográfico, Luckesi (1994) aponta para a necessidade 

de compreender as metodologias de ensino dentro de uma perspectiva que tome como ponto 

de partida uma geografia que tenha por finalidade considerar as realidades dos educandos por 

meio dos conhecimentos mediados na ação didática. No trabalho docente com a geografia, 

esta vertente justifica-se pela importância de intermediar atividades sistematizadas ao 

processo de ensino que possibilitem aos educandos desenvolverem habilidades de 

interpretarem seu espaço partindo de suas referências de modo contextualizado aos 

conhecimentos adquiridos no ambiente escolar. 

Para isso, é preciso considerar que para esta atividade desenvolver-se em seu sentido 

metodológico, o processo de ensino, mediado pelo professor, necessita estar amparado em 
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estratégias que viabilizem esta ação. Nesse sentido, as metodologias passam a ser 

compreendidas a partir de uma dimensão orientadora do fazer pedagógico, significando um 

processo que permite a veiculação dos conhecimentos com as realidades a partir da relação 

professor e aluno, manifestando-se, com isso, em sua dimensão teórico-prática (ARAÚJO, 

2012). 

Campos (2010) corroborando com esse pensamento, salienta que as discussões 

relacionadas ao campo das metodologias de ensino se aferem as formas de se trabalhar o 

cotidiano na sala de aula, partindo do entendimento de que a ação mediada pelo professor se 

torna fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino. Em outras palavras, 

Campos (2010) expõe que a relevância para com esta relação necessita possuir certa coerência 

nas formas de como os conhecimentos são produzidos, dado a justificativa de que as 

metodologias, quando pensadas por uma abordagem geográfica, precisam ter como 

fundamentação uma concepção de mundo, devendo estar vinculadas a uma base teórica do 

saber.  

De acordo com Rays (2004), a imbricação aplicada à concepção de metodologias de 

ensino a partir da ação desenvolvida no trabalho docente em relação às pressuposições 

teóricas dos conhecimentos, se constitui como elemento essencial ao exercício da prática por 

propiciar a mediação entre o contexto sociocultural e as condições de aprendizagem dos 

educandos. A partir deste enfoque, compreendemos ser importante no campo das 

metodologias de ensino possibilitar uma interligação entre os objetivos da geografia e suas 

formas de operacionalizá-los no trabalho docente. 

Na visão de Nunes (1992), a referência para com este diálogo entre o desenvolvimento 

da prática e os princípios que formulam o ensino de geografia, é reforçada quando a autora 

considera que as metodologias surgem como mecanismos que embora sejam marcados por 

suas especificidades, não apenas devem estar estruturadas em sua função prática, mas, 

também, na social. O que contribui para sustentar essa fundamentação é a valorização 

estendida aos conhecimentos construídos pelos educandos e a possibilidade de se tornarem, 

no cerne deste processo, sujeitos que atuam e participam na estruturação de suas 

aprendizagens (CALLAI, 2010).  

Desta forma, compreende-se então que o processo metodológico do ensino, seja ele 

geográfico ou de outra natureza, traz consigo uma deliberação premeditada que se institui 

com vista a alcançar determinados objetivos e propósitos. Diante desta realidade o que 

também se destaca é a relevância de compreender que as metodologias voltadas ao ensino de 
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geografia traduzem-se pelas formas de como se constroem e se mediam os conhecimentos nos 

espaços da escola em diálogo com a sociedade.  

 

2.2 UM RESGATE HISTÓRICO-CONTEXTUAL SOBRE AS METODOLOGIAS DE 

ENSINO EM GEOGRAFIA 

 

A geografia assim como as muitas outras disciplinas que compõem os currículos 

escolares, na atualidade, perpassou por diversas transformações em seu caráter teórico-

metodológico e composição didático-pedagógica. De acordo com Cavalcanti (2008), 

geografia escolar contém um estatuto e um movimento próprio, além de uma trajetória 

marcada por vários eventos que se tornaram primordiais para nos permitir questionarmos sua 

finalidade no campo educacional.  

Diante desse contexto, é importante considerarmos que embora a geografia em seu 

caráter disciplinar traga consigo suas especificidades, não se torna permissível ignorar os 

reflexos pelos quais a mesma perpassou ao longo de seus contextos. A disciplina de geografia, 

apesar de se constituir como uma disposição à compreensão do mundo que nos rodeia, 

projetou-se no mesmo plano das outras disciplinas (BRABANT, 2008).  

Em seus pressupostos, são evidentes as diversas abordagens dadas ao seu objeto de 

estudo e suas representações metodológicas no decurso dos modelos educacionais aplicados à 

escola. O caráter descritivo e classificatório trouxe à sua imagem, além de uma concepção 

ineficaz e improdutiva aos preceitos da formação escolar dos educandos, uma proposta de 

inutilidade à construção das aprendizagens.   

 

[...] a geografia como era ensinada não atraia os alunos; não havia uma 

consciência da importância dos conteúdos ensinados por esta matéria; o 

saber por ela veiculado era inútil e sem significado para os alunos, servindo 

antes aos projetos políticos de formar um sentimento patriótico acrítico, 
estático e naturalizante; a memorização tornou-se seu principal objetivo e 

também orientou sua metodologia (CAVALCANTI, 2008, p. 23). 

 

O papel que os educandos exerciam frente a seus fundamentos na condição de 

disciplina escolar, assumia posição contrária ao seu objetivo principal. Os indivíduos não 

eram considerados diante de suas realidades e contextos. Havia de fato, além de um 

distanciamento das vivências dos sujeitos em relação ao seu objeto de estudo, um 

esvaziamento de sentido daquilo que se propunha a ensinar nos espaços escolares. Desde os 

primórdios do ensino desta disciplina, essa vertente tornou-se evidenciada em seus traçados. 
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O objetivo pelo qual a disciplina de geografia se fundamentou em sua natureza trazia 

incorporado um modelo social onde a escola que pretendia receber os seus postulados, 

apregoava uma sistematização das reproduções e enaltecimento das classes favorecidas. O 

contexto de desenvolvimento das disciplinas fazia-se inerente a esse projeto de formação, cujo 

propósito fosse implantar no seio da sociedade um espírito de conformação para com as 

demandas de suas necessidades e uma ideologia forçada aos desígnios de cada época. Este 

cenário tornou-se competido à geografia, especialmente, no transcurso da educação.  

A margem direcionada à ideia de cristalização dos processos, desenvolvimento de 

modelos de ensino e formas de mediar os conhecimentos como ações materializadas no 

campo escolar, perfizeram sua construção. São diversos os estudos que tratam sobre essa 

realidade. Em muitos dos escritos atinentes ao ensino de geografia, considera-se como 

momento pertinente para se pensar as maneiras de ensiná-la nos espaços educativos, o período 

marcado pela égide das bases capitalistas e os contextos da revolução industrial no cenário 

brasileiro, aliado aos preceitos pedagógicos na educação. 

Porém, é possível antes dessa dimensão espaço temporal, já encontrarmos algumas 

circunstâncias em que o ensino de geografia se tornou presente nos espaços escolares do 

território brasileiro. De acordo com Santos (2008), esse processo se realizou na colonização, 

cujo papel representado pela geografia, configurou-se como um fator de seu desenvolvimento 

e, ao mesmo tempo, como um período representativo em seu percurso pelo fato de trazer 

como desígnio em seus contextos os prefácios modos de como esta disciplina deveria ser 

desenvolvida nos espaços das salas de aula.  

O século XVIII demonstra essa realidade. Nesse tempo, é importante considerar que a 

escola tinha por base a forte influência das nações européias. A educação nesse contexto 

configura-se como uma realidade fragmentada, sendo imposto um cenário onde os 

conhecimentos teriam por natureza a visão essencialista do homem perante o mundo em que, 

por meio deste, cada indivíduo deveria constituir-se particularmente de forma universal e ao 

mesmo tempo imutável (SAVIANI, 2005).  

Na perspectiva do ensino de geografia, essa vertente fundamentava-se em uma 

concepção de educação cujos princípios se voltavam para o fortalecimento das bases 

religiosas cristãs, já que nesta época, a tarefa educativa era comandada pela ordem dos povos 

jesuítas, considerados os principais educadores do período colonial. De acordo com Melo, 

Vlach e Sampaio (2006), neste momento da história, a educação no ponto de vista geográfico, 

diferenciava-se entre as classes, mediante a distinção entre indígenas e filhos de colonos, 

sendo que, para os primeiros, destinava-se uma educação cristã, enquanto que para os 
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descendentes dos colonos o que se tinha era uma formação voltada para a administração dos 

territórios. 

As informações que faziam referência aos conhecimentos geográficos para os 

educandos chegavam de forma superficial, pois provinham de textos literários. A geografia 

neste período era representada pela descrição e classificação dos objetos. No mesmo contexto, 

presenciava-se uma associação com os pressupostos matemáticos em que os professores se 

utilizavam de conhecimentos relacionados à sua natureza para ensinar a astronomia e a 

cartografia (ROCHA, 2000). É importante considerar ainda que, nesse momento, a geografia 

não possuía estatuto próprio e nem se constituía como um componente específico no 

currículo.  

Seus estudos realizavam-se de forma elementar em consonância com pressupostos de 

autores clássicos do ensino grego e do latim por intermédio das atividades de leitura e escrita 

(FRANCA, 1952). De acordo com Rocha (2000), o ensino dos conhecimentos geográficos, 

respaldava-se em uma prática erudita em que os educandos deveriam comportar-se como 

sujeitos que receberiam as informações sem exercerem nenhuma participação no processo. 

Tratava-se de um ensino cujas relações didáticas se mediavam por meio do método expositivo 

verbalizado e unilateral do professor tomando como fundamento o exercício de cópias e 

fixação dos conhecimentos (FARIAS et al, 2011).  

Um fato a ser considerado nesse itinerário do ensino de geografia é que, embora esta 

não fosse considerada uma disciplina autônoma e com caráter próprio, deveria basear-se nas 

diretrizes do Ratio Studiorum
2
. Este documento forneceu a geografia posição secundária onde 

os conhecimentos eram pouco difundidos nas salas de aula (ROCHA, 2000). Nas orientações 

estabelecidas pelo referido documento, ou seja, o plano de estudos da Companhia de Jesus, a 

ênfase no ensino das disciplinas estava na repetição, disputas e interrogações (SILVA, 2011) 

como práticas constantes nos espaços das salas de aula. Para o professor, essas ações 

originavam-se dos estudos diretos sobre os conteúdos. A respeito dos interrogatórios, estes 

faziam menção aos pontos ensinados na aula, porém, sempre precedidos de um caráter 

disciplinador.  

Trazendo um reforço às formas de como as ações didáticas se desenvolviam nas 

escolas, no período jesuítico, Silva (2011, p. 21) ressalta: 

 

                                                             
2
 Também conhecido como Plano de Estudos da Companhia de Jesus. Esse código de ensino pautou-se na 

organização e na atividade dos numerosos colégios fundados e dirigidos pela Companhia de Jesus durante cerca 

de dois séculos, em toda terra (FRANCA, 1952). 
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A aula jesuíta caracterizava-se por seu caráter extremamente individualista, 

ou seja, o docente se dirigia sempre a um aluno e o procedimento era o 

interrogatório, momentos em que eram trabalhados conteúdos de 
memorização que deviam ser reproduzidos. [...] A competição era altamente 

estimulada com a prática de disputas que poderiam ser públicas ou na 

presença de membros ilustres da ordem e tinha o intuito de estimular a 

aprendizagem. 

 

No século XIX, ainda no Brasil, esta realidade encaminha-se para poucas 

transformações no cenário social, uma vez que começara a efervescência da expansão cafeeira 

e a transição do modelo agrário exportador para o urbano comercial. A partir deste cenário, 

iniciam-se no campo da educação diversas críticas sobre a finalidade dos ideários 

pedagógicos que se pretendia desenvolver do processo de ensino. Acreditava-se que a escola 

seria o espaço onde as mentalidades, a formação e o caráter humano poderiam ser importantes 

para se vencer a “marginalidade” estampada entre as classes e o direito de acesso ao ensino a 

partir do conhecimento (SAVIANI, 1999). 

Começa-se a entender a escola como um ambiente imprescindível para acompanhar e 

atender as exigências do novo modelo social implantado. Nesse processo, tinha-se atrelada a 

necessidade de pensar a utilidade da geografia na representação dos contextos. O ensino 

religioso sofre uma supressão e o que entra em evidência são alguns movimentos pedagógicos 

que se tornaram importantes na história da educação e que passaram a influenciar as formas 

de como as disciplinas deveriam ser ensinadas. Para Saviani (2005), esse período é marcado 

pelas fortes influências de uma pedagogia humanista racionalista, cujas concepções passam a 

ser inspiradas nos preceitos iluministas, baseando-se nas ideias laicas.  

Os objetivos direcionados à educação não deveriam restringir-se na preparação de 

indivíduos que buscassem a propagação da fé e, nem ao menos, contribuir para os interesses 

da igreja que exercia total comando sobre a formação dos mesmos. Passou-se a repensar o 

caráter do ensino em suas formas. Nesse processo de transformações estava inserida a 

geografia nos currículos escolares. Esse desencadeamento se demarcou por algumas 

transformações. Tinha-se por detrimento sustentar e desenvolver em seus pressupostos uma 

concepção liberalista e positivista dos conhecimentos cujo objetivo estava em romper com um 

ensino voltado ao enaltecimento das classes burguesas.  

Por outro lado, trazia impregnado o caráter ideológico do nacionalismo patriótico e os 

formatos da educação colonial. A geografia caracterizava-se como uma disciplina 

enciclopédica e mnemônica. Além de meramente descritiva, apresenta-se ainda como uma 

realidade distanciada às vivências dos educandos, trazendo em suas conjeturas os moldes 
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culturais da educação francesa, direcionando-se para uma construção de ideais nacionalistas, 

cujo enfoque estaria nas noções de riquezas naturais e humanas. Implantada nas escolas de 

primeiras letras, a geografia traduzia-se para os educandos como um ensino acrítico e sem 

relação com os propósitos e objetivos de uma aprendizagem com significado.  

O fato que contribuiu para fortalecer essa aversão da geografia foi o motivo desta 

disciplina ser ministrada por outros profissionais que não possuíam formação específica por 

meio das “Aulas Régias” (SAVIANI, 2005). Esse fato tributou para maximizar o caráter 

desinteressante em se ensinar a geografia. Neste modelo, o que se considerava como 

primordial era trabalhar, além da escrita e leitura, as habilidades matemáticas, uma vez que 

estas passariam a exercer grande influência frente aos conhecimentos geográficos, 

fortalecendo a dicotomia entre as questões físicas e sociais nos conteúdos didáticos.  

Este processo moldava-se ainda pelos princípios de uma pedagogia moderna. Sua 

fundamentação estava nos padrões tradicionais de ensino, assumindo uma postura 

enciclopédica que se centralizou mais sobre a precisão dos detalhes do que sobre a totalidade 

dos fenômenos geográficos. Esse modelo de ensino de geografia contribuiu para alimentar o 

tédio das gerações de educandos que classificaram esta disciplina como mais uma das 

matérias onde à memorização seria prevalente (BRABANT, 2008).  

Este fato foi fundamental para explicar a fragmentação pelos quais os conteúdos 

chegavam às escolas e principalmente para compreender como esta disciplina passou a ser 

trabalhada na sala de aula. Com base em Silva (2011), constata-se que as estratégias 

metodológicas aplicadas aos conteúdos neste período, faziam referência a um ensino 

individualizado, cabendo ao professor estabelecer as condutas de ordem e disciplina, 

tornando-se o centro do processo de ensino. Com relação aos educandos, a estes caberiam 

prestarem obediência e cumprirem as exigências impostas pelo professor, comportando-se 

como seres receptores e passivos.  

 Somente no século XX, novas mudanças passam a ser estampadas no sistema da 

educação. No Brasil, implanta-se um novo modelo pedagógico de ensino, cuja finalidade está 

em preparar os educandos para tornarem-se indivíduos intelectuais e, sob o mesmo propósito, 

provocar uma reação nas práticas de ensino pautadas no posicionamento verbalista de se 

mediar os conhecimentos. Esta concepção atribuída aos moldes pedagógicos trabalhados na 

escola possibilitava aos educadores incitarem nos educandos formas elementares de 

experimentação, a fim de que os mesmos se tornassem capazes de estabelecerem uma relação 

dos conhecimentos com os mecanismos que lhes eram externos.  
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[...] a partir dos meados desse mesmo século, colocaram-se ênfase nas 

metodologias voltadas para as atividades. Passou-se a considerar que estas, 

além de permitirem uma compreensão melhor dos conteúdos tratados, eram 
favoráveis ao desenvolvimento do pensamento ativo, uma característica 

humana que passou a vir à luz com uma frequência cada vez maior 

(KIMURA, 2010, p. 75).  

 

Essa dimensão conferida à caracterização das metodologias aplicadas no ensino 

fornecia ao modelo pedagógico da época uma interpretação de que os educandos aprenderiam 

à medida que realizassem a prática e, por intermédio desta, alcançassem bons resultados. Em 

outras palavras, as formas de ensinar deveriam basear-se nos processos mentais e cognitivos 

dos educandos equivalendo-se aos conteúdos organizados. Na perspectiva do ensino de 

geografia, esse período é considerado como um marco significativo. Nos espaços escolares, 

esta disciplina surge nos currículos de forma específica e, com ela, as necessidades de 

aperfeiçoamento das práticas para desenvolvê-la no âmbito escolar prevalecendo em sua 

essência à ideia de que se aprende fazendo ou aprende-se aprendendo (SAVIANI, 1999).  

Ao assumir um caráter formal, há também, na geografia, uma emergência na 

reconfiguração de suas estratégias metodológicas. A partir desse contexto, propõe-se a 

geografia uma nova configuração. Esta sofre as influências dos moldes escolanovistas, em 

que a função da escola não poderia restringir-se somente à ação do ensinar, do ler e do 

escrever, mas, deveria expandir seu compromisso em trabalhar o desenvolvimento dos 

educandos de forma geral. Para isso, tinha-se como fundamento orientar e auxiliar os 

educandos a tornarem-se sujeitos ativos no processo de ensino, fato que só se tornaria 

possível se em seu meio existissem mecanismos necessários que lhes fornecessem algum tipo 

ou espécie de estímulo. 

 Na visão de Silva (2011), apesar das atividades e métodos individuais prevalecerem 

nos espaços da sala de aula, nesse período chegam às escolas os trabalhos desenvolvidos 

através da formação de grupos com o objetivo de despertar nos educandos a capacidade de 

propor soluções aos problemas da sociedade e as questões relacionadas aos conteúdos. Na 

geografia, essa relação mostrou-se internamente vinculada às propostas de regionalização do 

território brasileiro, embora ainda estivesse fortemente marcada pela visão tradicional da 

educação. 

 Com base em Melo, Vlach e Sampaio (2006), o destaque para esse momento histórico 

no ensino de geografia, estava em Delgado de Carvalho que em seus pressupostos pensou a 

geografia e seu desenvolvimento como uma nova proposta em que se evidenciava a relação 

dos indivíduos com o meio social. Através deste, a geografia, encaminha-se para uma nova 
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concepção de entender e estudar o seu objeto, ação essa que passa também a refletir nos 

modelos didáticos da época através de seus postulados, inseridos nos livros didáticos 

utilizados nas salas de aula. 

 Retomava-se para o âmbito do ensino a perspectiva dos estudos intuitivos. Além 

destes, poder-se-ia observar no ensino de geografia, uma relação direta com os estudos de 

caráter instrumental a partir do que se aprendia e o que ensinava. As estratégias 

metodológicas que fundamentavam o ensino de geografia traziam em suas raízes as 

descrições, observações e impressões colhidas pelos educandos. Na visão de Saviani (1999), a 

ideia acerca desse modelo de ensino buscava uma formação escolar que contribuísse para 

fortalecer as escolas experimentais, pois, na prática, o que se realizava era uma atividade 

ordenada que não trazia em seus objetivos o propósito de ensinar o que deveria ser ensinado e 

aprendido.  

Às margens do final do século XX, diversos fatos proporcionaram mudanças na 

configuração de ensinar a geografia no Brasil. Os conhecimentos deveriam agir em torno de 

uma racionalidade, cujo intuito voltava-se para suprir as necessidades e carências do mercado 

de trabalho. O foco da produção seria baseado na prática tecnicista, na qual, cada indivíduo 

deveria promover uma organização e controle de suas aprendizagens, a fim de garantir o 

conhecimento através da informação. Nesta concepção, está implícito no plano educacional, 

alcançar através da eficiência e produtividade os melhores desempenhos para a construção das 

aprendizagens (SAVIANI, 1999). 

Os modelos de ensino e a relação com o tratamento dos conteúdos não faziam 

referência aos contextos socioculturais dos educandos, mas, buscavam seus fundamentos na 

explicação dos princípios científicos. Essa maneira de desenvolver a realização das práticas 

didático-pedagógicas na escola era fomentada a partir de uma ideologia operacional das 

ações. Essa realidade também se tornou inerente ao ensino de geografia no território 

brasileiro. Apesar de sua natureza pautar-se nos hábitos descritivos e da memorização, neste 

contexto, a geografia ampara-se sob o paradigma estabelecido entre a terra e o homem, não 

proporcionando a esta disciplina nenhum interesse metodológico em seu sentido teórico e 

prático, pois só veio a contribuir para mascarar uma ideologia liberal (VLACH, 2004).  

Para Silva (2011), a forma de se trabalhar os conteúdos a partir dos princípios 

configuradores do modelo pedagógico tecnicista, seguia-se por uma instrução programada, 

utilizando-se de recursos audiovisuais que enfatizavam a reprodução da realidade através de 

padrões predefinidos. A partir deste enfoque, torna-se importante frisar que as metodologias 

em seu caráter teórico-prático, aplicadas aos conhecimentos geográficos, se comportavam de 
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maneira funcionalista, tendo em vista que os elementos do espaço e da sociedade passariam a 

ser interpretados de forma distanciada ao mundo dos educandos.  

Por outra perspectiva, percebia-se no ensino de geografia, um resgate da concepção 

positivista da realidade que se permeava com base nos pressupostos do modelo tradicional. 

Dentro deste contexto, torna-se relevante considerar alguns acontecimentos que tornaram o 

ensino de geografia em sua dimensão didático-pedagógica, uma realidade que necessitava 

perpassar por significativas mudanças. Para isso, é preciso levar em consideração o cenário 

educacional brasileiro em conjunto com as influências trazidas por este, ao ensino das 

disciplinas e as formas de desenvolvê-las na escola. O momento que marca esse período se 

deu, precisamente, quando o sentido da democracia e da política social foram postos em risco.  

No período que marca, ainda, a finalização do século XX, instaurava-se no país um 

movimento contrário e de retaliação à valorização dos direitos, bem como um sentimento de 

medo e insegurança em não corresponder aos objetivos afixados na demanda social. Os 

conhecimentos designados à geografia passam por uma fase de desconstrução em sua 

estrutura, devendo ser incorporados a outras finalidades, pelo fato do cenário social a qual 

Brasil se submetida apontar para a necessidade de se trabalhar nos indivíduos uma concepção 

de educação que visasse garantir a segurança e o controle do país. Empregava-se nos campos 

educacionais uma postura autoritária frente às questões voltadas a formação dos indivíduos, o 

que contribuiu para alavancar um crescente desinteresse não apenas cultural, mas, também, 

educacional dos métodos didáticos nos estudos da geografia.  

Com base em Vlach (2004), esse momento foi crucial na perspectiva de alguns 

professores que lecionavam a disciplina de geografia, em especial, pelo modo de como esta 

vinha sendo trabalhada nos espaços escolares. De acordo com a autora, esse período, tornou-

se um estímulo para a busca de diferentes alternativas metodológicas que pudessem contribuir 

para transpassar a imagem enfadonha e atípica da geografia. No entanto, agir em torno desta 

missão não se tornou possível. Junto à concepção de educação que se buscava impor a 

sociedade, surgia no campo da geografia, uma intensa expressão dos modelos e métodos 

quantitativos que trouxeram a esta disciplina um caráter insuficiente de se compreender as 

relações sociais em consonância com o espaço.  

A prioridade dada a esta concepção, dirigia-se em apregoar no contexto do ensino a 

valorização dos números a favor do enaltecimento estatal e das interpretações sobre as 

realidades. Porém, a insuficiência de se trabalhar as compreensões dos conhecimentos nos 

campos escolares, neste modelo de ensino, não perdurou por muito tempo, pois, no sentido 

metodológico, a geografia em suas pressuposições teóricas, acabou se tangenciando por uma 
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incompletude dos fenômenos, não trazendo ao real uma valorização de suas formas. Esse fato, 

também contribuiu para levar a geografia a ceder espaços em sua abordagem metodológica a 

falsas relações que necessitavam de certa autonomia e forças explicativas para elucidar as 

relações entre grupos humanos e os meios geográficos onde eles se inserem (SANTOS, 

2008). 

 É somente no final do século XX para o advento do século XXI que esta realidade 

encontra outra dimensão. A forma de explorar os conteúdos na sala de aula e de pensar o 

processo metodológico da geografia apresenta a necessidade de ser repensada. O fato de 

compreender e estudar os fenômenos a partir de uma desconexão com os aspectos sociais dos 

indivíduos passa ser sopesada. O que se torna questão primordial é analisar a importância 

destas influências e representações para que se torne possível construir junto aos educandos 

uma participação ativa no processo do ensino e da aprendizagem.  

De acordo com Cavalcanti (1998), essa nova roupagem designada à geografia, no que 

se referem aos seus moldes pedagógicos nos espaços escolares, convergia-se para a busca de 

um caráter e uma concepção crítica que atribuísse aos educandos uma visibilidade em suas 

ações e atividades no processo educativo. Torna-se primordial considerar a interação entre 

objetivos, conteúdos, métodos e estratégias didáticas como elemento importantes no trabalho 

docente, cuja centralidade esteja em fomentar estímulos cognitivos para a aprendizagem, 

tomando por base a realidade cultural e social dos educandos.  

 

2.3 APONTAMENTOS ATUAIS SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA E SUA RELAÇÃO 

COM AS METODOLOGIAS  

 

O ensino de geografia na configuração do século XXI se mostra como uma tarefa 

complexa em virtude das inúmeras transformações que a sociedade tem perpassado a junto a 

ela a própria escola em sua dinâmica e configuração. Constantemente nos deparamos com 

uma amplitude de questões quando nos propomos a discutir sobre sua importância e 

finalidade na conjuntura atual. Sob este contexto, acreditamos que um bom caminho para este 

percurso seja entendermos a função desta disciplina frente à realidade escolar e sua relevância 

no processo de ensino e da aprendizagem. 

 

[...] A geografia escolar, assim como a ciência geográfica, tem a função de 

estudar, analisar e buscar as explicações para o espaço produzido pela 

humanidade. Enquanto matéria de ensino cria as condições para que o aluno 

se reconheça como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, e 
que pode compreender que os fenômenos que ali acontecem são resultados 
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da vida e do trabalho dos homens em sua trajetória de construção da própria 

sociedade demarcada em seus espaços e tempos (CALLAI, 2010, p. 17). 

 

Conforme nos coloca a autora, é possível compreender que a geografia na condição de 

matéria de ensino, se mostra como um importante campo do saber no que se refere à 

construção das aprendizagens pelos educandos em relação às formas de se estudar e 

interpretar o espaço. Castrogiovanni (2007), pensando acerca da função designada ao trabalho 

com a geografia no universo escolar, enfatiza ser primordial, mais do que nunca, buscar 

inserir os seres humanos no centro das preocupações. Em seus pressupostos, o autor ainda 

menciona que uma de suas inquietudes têm sido as ansiedades do mundo atual na busca por 

tentar explicar a complexidade da dinâmica planetária.  

Cavalcanti (2012) corrobora da mesma concepção, ao afirmar que no quadro das 

diversas transformações ocasionadas no mundo, a geografia tem enfrentado dilemas para 

continuar cumprindo suas tarefas relevantes no corpo da sociedade. Para isso, a geografia, 

conforme também nos aponta a autora, vem indicando novos conteúdos, reafirmando outros, 

reatualizando alguns outros, questionando métodos convencionais, postulando novos 

métodos. O mundo hoje se apresenta por constantes movimentos e desafios que 

cotidianamente precisam ser considerados no contexto da escola e em especial, no ensino da 

geografia (CALLAI, 2016).  

Os educandos dos tempos atuais já não podem ser compreendidos, e nem tão pouco 

considerados como seres que apenas recebem as informações e as reproduzem. No ensino de 

geografia, os educandos devem se constituir como sujeitos ativos no processo, exercendo 

participação na construção das aprendizagens. Ante a isso, o que se considera como 

fundamental é o trabalho com estratégias metodológicas que possibilitem aos educandos 

mobilizarem seus conhecimentos, considerando para isso, suas representações sociais. Na 

visão de Cavalcanti (1998), o estabelecimento desta relação com a geografia, torna-se 

essencial pelo fato de que, por intermédio dela, podem-se criar possibilidades de desenvolver 

nos alunos a construção de capacidades operativas sobre os conteúdos a serem estudados.  

Por outro lado, esta vertente parte do princípio de que, na escola, o trabalho com a 

geografia não se constrói sem nenhuma referência, tão pouco levando em consideração que os 

educandos devem ser vistos como meros depósitos de informações. É preciso que os 

conhecimentos já adquiridos sejam mobilizados, problematizados e questionados. Assim, 

entende-se ser relevante considerar o papel e a função dos princípios didáticos e pedagógicos 

do ensino.  
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Na conjuntura desta realidade, é necessário que os conhecimentos materializados e 

diluídos através dos conteúdos forneçam sentido aos educandos, possibilitando-os, com isso, 

se tornarem partícipes do processo de construção das aprendizagens. De acordo com 

Cavalcanti (2012), esta proposta surge com o desígnio de promover uma intervenção no 

processo de construção dos conhecimentos, e dar significado as metodologias de ensino com 

vista a proporcionar o incremento de habilidades, atitudes e ações, por parte dos educandos, 

no ensino desta disciplina.  

Nesta perspectiva, têm-se a concepção de que as épocas mudaram e de que inúmeros 

aparatos adentraram no contexto da humanidade passando a transformar as relações entre as 

pessoas, os lugares e os territórios. Por outro lado, enfatiza-se que os tempos e os espaços em 

suas diferentes escalas encontraram diferentes percepções e amplitudes, proporcionando a 

humanidade à constituição de diferentes práticas. Isso significa dizer que na atualidade, outras 

posturas e exigências são direcionadas à educação, como, por exemplo, as maneiras de se 

construir os conhecimentos dentro da perspectiva de uma educação geográfica com caráter 

participativo dos sujeitos.  

Com base em Callai (2010), essa educação possui real importância na formação de 

indivíduos na geografia com vista ao aperfeiçoamento das aprendizagens. O que se designa a 

educação geográfica é colaborar para a construção de um pensamento geográfico para que se 

desenvolvam nos educandos diferentes modos de pensar a dimensão espacial através dos 

conteúdos. Entende-se, assim, que a escola já não pode mais ser concebida como um ambiente 

de práticas sem significados aos educandos. Ela deve se configurar como um espaço em que 

se torne possível repensar as propostas para desenvolver uma reorganização nas formas de se 

trabalhar os conhecimentos e suas relações com os sujeitos (LOPES; TORMAN, 2008). 

Callai (2016) assegura que a escola, seguindo-se por esta dimensão no ensino de 

geografia, deve ser compreendida como um lugar cuja finalidade seja a construção dos 

conhecimentos. A partir desta ênfase, surge a relevância de pensar em estratégias que tenham 

por objetivo criar acessibilidades a estes conhecimentos tornando possível a concretização do 

trabalho pedagógico na sala de aula. Amparando-se nesta ideia, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), propõem que a escola dos dias atuais, 

necessita reinventar suas formas, pois, embora se caracterize como uma organização 

temporal, esta não deve fundamentar-se nos princípios de uma uniformidade.  

 

A escola [...] precisa ser reinventada: priorizar processos capazes de gerar 

sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para 
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diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo 

tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de produção e de vida. 

A escola tem, diante de si, o desafio de sua própria recriação, pois tudo que a 
ela se refere constitui-se como invenção: os rituais escolares são invenções 

de um determinado contexto sociocultural em movimento. (BRASIL, 2013, 

p. 16) 

 

O fato que nos leva a justificar esta realidade é que no contexto atual, vivemos sob a 

influência de um alargamento dos contextos (SANTOS, 2006). A todo tempo, nos deparamos 

com uma aceleração dos fatos, dos movimentos, das técnicas e de novos sistemas que se 

dirigem a uma reorganização de paradigmas propondo uma reestruturação dos princípios que 

orientam as relações entre os sujeitos e os conhecimentos. De acordo com Gomes e 

Casagrande (2002), o enfoque desta ressignificação do espaço, deve ser compreendido a partir 

de suas complexidades que põe em pauta uma transformação nas ações dos indivíduos. 

Todo esse processo de representação, tem se configurado como uma força que tem 

permitido não apenas a constituição de novos mapas mundiais, mas também de diferentes 

modos de socialização entre as nações e, até mesmo, entre os conhecimentos. Cavalcanti 

(2008) compreende estes aspectos como relevantes para caracterizar o novo modelo de mundo 

e pensar em uma reestruturação da geografia no âmbito do ensino. Partindo desse contexto, a 

autora menciona que esta disciplina, quando voltada para compreender a totalidade do mundo, 

torna-se necessário possuir um olhar mais aberto e integrador com outras áreas do 

conhecimento.  

Assim, entendemos que é imprescindível à geografia saber lidar com as diversas 

especialidades que compõem os demais campos do saber, não se admitindo excluir-se das 

determinações do simbólico, do real ou do que se é natural e econômico. A sala de aula na 

concepção educativa da geografia tem exigido, além de novas configurações para as relações 

didáticas e pedagógicas, buscar superar os desafios de torná-la atraente aos educandos e aos 

professores. Neste contexto, se exige por esforço, trazer para a realidade do aluno o que está 

sendo estudado, buscando ir adiante das descrições, sejam elas escritas ou apresentadas 

(CALLAI, 2003). 

Concomitante a isso, tem-se interligado a esta proposta o papel da escola. Frente a este 

contexto de inovações e diferentes demandas culturais, sociais e tecnológicas, torna-se 

perceptível que este espaço, tem-se tornado portador de outros símbolos e representações 

fornecidas pelo avanço das informações, fruto do processo de globalização e simultaneamente 

um lugar onde se promove uma redefinição das afinidades pessoais, afetivas e profissionais, 
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não podendo, por este motivo, tornar-se ignorante ao que se passa no mundo (PERRENOUD, 

2000). A partir desta premissa, compreende-se o lugar e a função competida à escola.  

Segundo Cavalcanti (2012) na perspectiva direcionada ao processo de globalização, a 

escola enquanto espaço de construção e mobilização dos conhecimentos, apresenta a 

necessidade de interligar-se a tais transformações, dada a justificativa de que os aparatos que 

compõem a égide deste mundo tratam também do ambiente dos educandos. Nessa conjuntura, 

o ensino de geografia assume um importante papel possibilitando a formação dos indivíduos 

para atuarem em sociedade e solucionarem problemáticas voltadas ao cotidiano, 

estabelecendo estratégias e utilizando-se de recursos técnicos de acordo com suas 

necessidades.  

Carvalho (2010) discorrendo sobre as implicações ocasionadas pelos efeitos 

globalizantes à escola, ressalta que a interação desencadeada entre professor/educando 

também se perfez notória a essas transformações, não somente na forma, mas, de tal modo, no 

conteúdo. Segundo a autora, as influências trazidas pelo processo globalizador não apenas 

possibilitaram o incremento de novas relações entre os sujeitos no contexto da escola, mas 

potencializaram diversas modificações no cotidiano das salas de aula. Essa dinâmica, 

conforme a autora pode ser explicitada por duas razões: a maneira de compreender o papel 

desempenhado pelas diferentes linguagens no diálogo entre professor e educando na 

construção dos conteúdos específicos e a inserção das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) no contexto curricular da escola e das disciplinas.   

Referente a essa instância, em que a utilidade das tecnologias oriundas da sociedade da 

informação surge como mecanismo contribuinte ao desenvolvimento das aprendizagens, 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 261-262) apresentam de forma colaborativa ao 

pensamento de Carvalho (2010), a seguinte premissa: 

 

Diante do avanço tecnológico e da enorme gama de informações 

disponibilizadas pela mídia e pelas redes de computadores, é fundamental 

saber processar e analisar esses dados. A escola, nesse contexto, cumpre 

papel importante ao apropriar-se das várias modalidades de linguagens como 
instrumentos de comunicação, promovendo um processo de decodificação, 

análise e interpretação das informações e desenvolvendo a capacidade do 

aluno de assimilar as mudanças tecnológicas, que entre outros aspectos, 
implicam também novas formas de aprender. Se a leitura do mundo implica 

um processo permanente de decodificação de mensagens, de 

articulação/contextualização das informações, cabe à escola ensinar o aluno 
a lê-lo também por meio de outras linguagens e saber lidar com os novos 

instrumentos para essa leitura. Assim, a escola constitui lugar de reflexão 

acerca da realidade, seja ela local, regional, nacional ou mundial [...].    
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A toda essa gama de novidades tecnológicas e informacionais apontadas pelas autoras, 

tem-se o que Santos (2006) intitula como meio técnico-científico-informacional
3
. De acordo 

com o autor, nesta era, tanto os conhecimentos quanto as informações se tornam dados 

importantes. Neste preceito, se torna evidente que o ensino de geografia encontra novas 

interpretações e formas de se pensar as relações na educação, o trabalho de abordagem dos 

conteúdos e os objetivos educacionais com vista à formação dos sujeitos. Em outras palavras, 

se coloca em pauta o que Alarcão (2011) define como restruturações nas relações do professor 

e do educando perante a disponibilidade dos saberes e os usos que se fazem deles.  

A autora explicita, com isso, a necessidade de se pensar o exercício das aprendizagens. 

Desse modo, enfatiza não somente a relevância dos papéis que cada um deve exercer frente a 

este processo, mas também um direcionamento voltado ao saber em sua utilidade em 

determinadas situações do processo de ensino. Nesta perspectiva, resgata-se a importância dos 

educadores e educandos. A partir deste intuito, é fundamental que os educandos não sejam 

concebidos como sujeitos que recebem as informações e as depositem em recipientes com 

tampas e lacres. É importante, que dentro deste contexto, os educandos se assumam como 

seres que observam a si mesmo, questionem e procurem atribuir sentido aos objetos e aos 

acontecimentos (ALARCÃO 2011). 

Para Callai (2003), o destaque fornecido a este processo tem na dinamicidade das 

aprendizagens uma significativa representação em que os educandos possam mostrar-se como 

sujeitos centrais no processo das construções de aprendizagens, atuando na elaboração dos 

conhecimentos e na execução de suas iniciativas. Com relação aos educadores, estes também 

encontram lugar de realce nesta conjuntura. Assim como os educandos, os professores trazem 

no desenvolvimento de sua prática a necessidade de repensar o seu papel profissional na 

tomada de posições sobre as finalidades da geografia com base em uma proposta de ensino, 

definindo os modos de encaminhá-lo para que se cumpram essas finalidades 

(CAVALCANTI, 2002).  

Compreende-se, com isso, que a função competida ao professor no ensino de 

geografia, se constitui como um desafio complexo. Na visão de Xavier (2015), para que haja a 

efetivação desta atividade o que se exige por parte dos docentes é experiência, saber, força de 

vontade e estímulos, a fim de que se dirijam a busca pelo encontro com o saber. Para Callai 

                                                             
3 Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já 

que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como 

informação [...] Já hoje, quando nos referimos às manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos 

[...] Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos chamando de meio técnico-científico-

informacional (SANTOS, 2006, p. 159). 
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(2016), os professores no exercício desta missão têm como possibilidade estimular a 

curiosidade dos educandos e suas capacidades de questionar, criticar e ousar o 

desenvolvimento de seu pensamento frente a um mundo que nos faz acreditar ser acessível a 

todos.  

Atinente ao estímulo dos conhecimentos e o surgimento das variadas fontes de 

informações, Alarcão (2011) menciona que se torna importante ao educador pôr-se no papel 

de mediador, não de forma incomplexa, mas, sim, harmoniosa, buscando criar, estruturar e 

dinamizar situações de aprendizagens. Na visão de Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) 

essa concepção relaciona-se com a importância de desenvolver a capacidade de utilizar os 

conteúdos como instrumentos para desvelar a realidade do mundo, propiciando sentido às 

aprendizagens, a fim de que os educandos possam exercitar suas capacidades.  

Contribuindo com este pensamento, Unglaub (2012) resgata a relevância de se pensar 

essa ação no processo de ensino considerando a necessidade do professor organizar e refletir o 

uso de estratégias que se direcionem a um diálogo entre o que é ensinado e o que é vivido. 

Corroborando com tal premissa, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) realçam a importância 

do trabalho com a utilização de linguagens no ensino de geografia, com o intuito de propiciar 

aos educandos construírem novos olhares sobre os conhecimentos. Para as autoras, além do 

favorecimento de uma maior interação os sujeitos do processo de ensino, o contato com 

diferentes linguagens, em suas concepções constituídas também como recursos didáticos, 

muito tem a contribuir para a compreensão dos conteúdos geográficos. 

Cavalcanti (2008), versando sobre esta questão, menciona que trabalhar a geografia 

com diversos recursos, diante das mudanças em que a sociedade e a escola perpassam nos 

tempos atuais, se torna essencial. Por este motivo, o ensino de geografia, necessita estar 

interligado a estes elementos no sentido de ampliar o processo de significação dos conteúdos 

e, sobretudo, possibilitar aos educandos e educadores um melhor aproveitamento no processo 

de ensino e aprendizagem, além de uma participação e interação aluno-aluno e professor-

professor (PONTUSCHKA, et al, 2009).  

Partindo dessa concepção, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), assim como 

Cavalcanti (2012), sugerem como propostas de recursos didáticos para o ensino de geografia, 

algumas possibilidades que tanto podem ser utilizadas quanto (re)construídas pelos 

professores e educandos no espaço escolar. Estas possibilidades metodológicas estão mais 

bem demonstradas no quadro 03. 
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Quadro 3: Proposta de recursos didáticos para o ensino de geografia 

Alguns recursos para o 

ensino de geografia 

 

Relevância para a aprendizagem 

 

 

 

Linguagem  

Cinematográfica 

[...] O professor, junto com os alunos, poderá selecionar 

filmes compatíveis com a programação da disciplina escolar. 

[...] O filme tem importância porque pode servir de mediação 

para o desenvolvimento das noções de espaço [...] O filme 

permite que o espectador faça um diálogo com aquilo a que 

assiste podendo arrolar alguns conceitos relacionados tantos 

aos aspectos físicos como socioeconômicos e culturais 

(PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009). 

 

 

 

Uso de mapas e outras 

representações gráficas 

O trabalho com as diferentes formas de representação 

gráfica, comuns na linguagem geográfica deve ser tomado 

como um procedimento de grande relevância nos estudos da 

geografia em seus vários momentos [...] Ele se orienta para 

uma das metas gerais da geografia no ensino que é a 

habilidade de orientação, de localização e de representação 

dos alunos e de aspectos da realidade socioespacial por eles 

estudada (CAVALCANTI, 2012, p. 196).  

 

 

 

Trabalhos com imagens e 

desenhos 

Os desenhos são esquemas gráficos de organização da 

relação do ser humano com o mundo. Uma educação 

geográfica deve recuperar, na escola, os princípios que 

permitirão ao aluno apropriar-se de um ponto de vista visual 

e gráfico. Os vários tipos de croquis de paisagem ou de 

sínteses dos fenômenos permitem fazer uma intermediação 

entre o desenho e os mapas cartográficos (PONTUSCHKA; 

PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 302).  

 

 

 

 

Estudo do Meio 

 

 

 

O estudo do meio é uma metodologia de ensino 

interdisciplinar que permite que aluno e professor se 

embrenhem num processo de pesquisa [...] 

(PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 173). 

A indicação desse procedimento para o ensino de geografia 

deve-se ao valor pedagógico que têm as saídas a campo para 

o estudo da paisagem, da natureza, de espaço específicos 

como fábricas, parques, equipamentos urbanos e do espaço 

geográfico em geral [...] (CAVALCANTI, 2012, p. 191).  

 

 

 

 

 

Trabalho com textos 

escritos 

[...] Em qualquer disciplina, também em Geografia, é 

possível orientar os alunos para melhor maneira de estudar 

um texto, desenvolvendo a capacidade de lidar com essa 

forma de comunicação e ampliando a possibilidade de 

compreender a realidade social com maior profundidade [...] 

A finalidade da análise textual é aprender a ler, a 

familiarizarem-se com os termos técnicos, os conceitos, as 

ideias e saber como elas se relacionam, assim como buscar 

identificar e acompanhar o raciocínio do autor, suas 

conclusões e as bases que as sustentam (PONTUSCHKA; 

PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 219-221). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir do que as autoras expõem, observamos que diversas são as possibilidades de 

trabalhar os conhecimentos geográficos na escola, por meio dos recursos didáticos. No 

entanto, não se pode desconsiderar a maneira de como este trabalho precisa ser pensado e 

articulado no âmbito desta disciplina. De acordo com Cavalcanti (2012), a finalidade de 

congregar esses recursos às estratégias voltadas ao ensino de geografia, deve ter por propósito 

buscar um envolvimento dos educandos e professores com o objeto de estudo que engloba a 

geografia. 

Com base nos pressupostos de Cavalcanti (2012), intenta-se também, a partir da 

inserção destes mecanismos no ensino de geografia, propiciar uma maior integração das 

atividades escolares, permitindo aos educandos desenvolverem suas capacidades intelectuais e 

habilidades de interpretarem seus contextos e realidades. Desse modo, entendemos que 

trabalhar com os conhecimentos no ensino de geografia, exige dos educadores e educandos 

uma compreensão de mundo, que só se torna possível a partir de uma prática fundamentada 

em princípios e concepções metodológicas.  
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3 AS ESCOLAS, SEUS PRECEITOS ORIENTADORES À PRÁTICA E OS PLANOS 

DE ENSINO 

 

Neste capítulo, mostraremos os princípios norteadores que fundamentam as ações 

metodológicas do ensino das escolas pesquisadas e a forma como os planos de ensino dos 

professores de geografia se estruturam. Para isso, levamos em consideração os aspectos 

institucionais e políticos pedagógicos das instituições de ensino, bem como a composição dos 

planos de ensino dos docentes. Assim sendo, o referido capítulo se compõe de três seções.  

A primeira traz uma caracterização das escolas que serviram de campo para nossa 

investigação. A segunda faz referência às orientações político-pedagógicas que fundamentam 

o trabalho metodológico do ensino nas escolas. Na terceira e última seção, apresenta-se os 

planos de ensino dos professores, buscando identificar em quais pressupostos metodológicos 

os mesmos se baseiam.  

 

3.1 UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

 

 Para melhor se compreender os contextos que envolvem a escola, é preciso que 

perpassemos pelos os componentes que estruturam suas relações externas e internas (LOPES; 

SILVA, 2015). A relevância de se conhecer os cenários da instituição escolar, partindo de 

seus condicionantes, ancora-se na concepção de que a escola se constitui como um espaço 

marcado por representações sociais, culturais e políticas que produzem formas, modos de 

pensar e linguagens que trazem a marca da diversidade (CAVALCANTI, 2002). 

Nessa mesma perspectiva entendemos a escola como um lugar que se compõe e lida 

com inúmeros costumes e tradições (CAVALCANTI, 2012), e onde a sociedade exerce sua 

influência e por ela passa a ser influenciada. Ao fazermos menção a esta premissa, nosso 

objetivo está em fazermos uma breve caracterização das escolas onde nossa investigação se 

desenvolveu. Para isso, consideramos como categorias a serem demonstradas: um sucinto 

contexto histórico de suas fundações; localização geográfica; as informações de caráter 

institucional; perfil de sua comunidade (docentes, educandos, funcionários); além das 

condições físico-estruturais e recursos didáticos.  

Desse modo, convém frisar que tais informações estão sentenciadas com base nos 

projetos políticos pedagógicos e em alguns registros coletados durante a pesquisa de campo 

por meio do formulário de dados sobre as escolas. 
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3.1.1 A Escola 1 

  

Fundada em 04 de Março de 1974, a referida escola iniciou suas atividades através da 

Portaria de autorização nº 346/76 de 30 de Dezembro de 1976, com publicação no Diário 

Oficial de número 3.911, desta mesma data (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015). 

No primeiro ano de funcionamento, a escola atendia um público de aproximadamente 111 

(cento e onze) educandos nos turnos matutino, vespertino e noturno, com o ensino 

fundamental I e II e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os anos de 1976 a 1979, a 

escola realizou suas atividades em um prédio emprestado pelo poder público municipal. 

Somente no final do ano de 1979, a escola passa a funcionar em um espaço próprio, a qual 

permanece até os dias atuais.  

No ano de 2018, a escola passa a atender a uma demanda de aproximadamente 209 

(duzentos e nove) alunos. Em sua oferta de ensino, a escola disponibiliza dos anos finais do 

Ensino Fundamental e da modalidade EJA, com horário de funcionamento das 07:00 às 11h e 

30 min. A escola encontra-se situada próximo ao centro de Pau dos Ferros, mais 

precisamente, em um bairro de classe média baixa. A figura 02 nos mostra sua localização. 

  
Figura 2: Localização da Escola 1 no município de Pau dos Ferros 

 
Fonte: Elaborado por Aluísio Junior (2018) 
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Em seu entorno, é possível encontrar diversas residências, estabelecimentos 

comerciais como mercados, lojas, restaurantes, bares, uma escola profissionalizante e alguns 

bairros de onde provêm muitos dos estudantes, funcionários e docentes (esta informação nos 

foi repassada de maneira informal pela gestão da escola). A proeminência de tomar como 

ponto geográfico o bairro e sua espacialidade é ressaltada por Lopes e Silva (2015) ao 

reconhecerem a importância de se permitir conhecer a diversidade social que o compõe. 

Garcia (2016) enxerga a relevância dada à localização da escola como um elemento que deve 

ser incorporado à linguagem das pessoas que nela habitam, pois, traduzem reflexos para as 

situações de aprendizagem.  

Para o autor, essa ideia pode ser compreendida quando se considera a origem e o perfil 

de sua comunidade. A escola supracitada recebe alunos de diversos espaços do município de 

Pau dos Ferros, a exemplo de diversos bairros distantes da escola, da zona rural e, 

principalmente, de um bairro localizado bem próximo a sua área de onde advém a grande 

maioria dos estudantes. Sobre esse bairro de onde a maior parte dos educandos são oriundos, 

Dantas e Silva (2011) e Silva et al (2016), nos fornecem uma breve caracterização. De acordo 

com as primeiras autoras, o bairro refugia uma parcela significativa da classe baixa da cidade. 

Este bairro, conforme Dantas e Silva (2011) caracteriza-se como um dos espaços da cidade de 

Pau dos Ferros, onde estão concentrados os maiores problemas no âmbito de uma divisão 

territorial claramente manifesta e identificável. Silva et al. (2016) complementam essa 

caracterização do bairro, salientando algumas realidades que contornam o referido espaço. 

 

[...] o bairro é parcialmente pavimentado e possui coleta do esgoto 
doméstico, mas esse serviço não beneficia toda população. Além disso, há 

coleta de lixo, que não ocorre em todas as ruas devido às fragilidades do 

sistema viário [...] O déficit habitacional ainda é muito presente nesta 
localidade, pois apesar da implementação das políticas habitacionais 

municipais que ocorreram desde o início da formação do bairro, ainda há 

famílias que moram em barracos improvisados e em casas de taipa [...] 
(SILVA et al, 2016, p. 261) 

 

Em consulta ao projeto político pedagógico da escola, nos foi possível encontrar um 

trecho que menciona a origem social dos alunos. 

 

[...] A origem social dessa clientela é em sua grande maioria de famílias de 

baixa ou quase nenhuma renda e com sérios problemas de desestrutura 
familiar. Muitas vezes são pais separados e um grande número não tem pais, 

são criados por avós ou outros parentes próximos. Essa realidade ocasiona 

dificuldades no momento em que a escola precisa de ajuda, pois não 

encontramos o apoio familiar necessário para desenvolvermos um trabalho 
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envolvendo escola, família e comunidade (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO/E1, 2015, p. 13). 

 

 Como percebemos, o documento nos aponta uma vertente a respeito do contexto 

escolar que nos dirige a possuirmos uma ideia de onde e em que condições os estudantes se 

encontram inseridos em relação aos seus seios familiares, o que para Garcia (2016) insurge 

como um dos fatores preponderantes para se pensar as implicações do trabalho docente. 

Entretanto, é evidente que não podemos considerar como questão central somente a origem 

dos educandos. Os professores e funcionários também precisam ser considerados na esfera 

deste contexto.  

Perante isso, é importante abordarmos a estrutura humana da escola, ou seja, 

trazermos uma caracterização do corpo docente e de funcionários que integram a instituição 

escolar. Atualmente, a escola consta com 12 (doze) professores. Todos os docentes da escola 

são licenciados, alguns possuem grau de especialistas, outros de mestres. Dentre os 

professores, existem alguns que se encontram, no momento, em processo de afastamento pelo 

fato de estarem em formação, como por exemplo, cursando doutorado, e também por questões 

pessoais que não nos foram informadas. 

Na escola pesquisada, quase todos os docentes lecionam as disciplinas 

correspondentes à sua área de formação. A maior parte destes professores reside no município 

de Pau dos Ferros, em bairros próximos à escola e trabalham em outras instituições de ensino 

da Rede Estadual, no próprio município. Há alguns outros que possuem residências em outros 

municípios vizinhos, a exemplo do professor de geografia.  

Sobre o corpo de funcionários, a escola possui 02 supervisores pedagógicos, 01 

diretora, 01 bibliotecário, 01 coordenadora de sala de atendimento educacional especializado, 

01 secretária, 01 auxiliar de secretaria, 01 digitador, 04 serventes, 02 merendeiras, 01 porteiro 

e 01 auxiliar de disciplina. Com relação à estrutura física, a escola dispõe de um espaço 

considerado amplo, porém, necessitada de alguns reparos em determinados ambientes. O 

pátio central da escola se caracteriza como um lugar bem arejado e relativamente grande, 

servindo para recreação e o desenvolvimento de atividades extraclasse. A escola ainda contém 

01 secretaria, 01 sala de digitação, 02 depósitos para guardar utensílios diversos, 01 

almoxarifado, 01 sala para atendimento educacional especializado, 01 biblioteca que também 

funciona como sala de leitura, 01 sala de jogos e música, 01 sala de vídeo. 

Neste conjunto, tem-se ainda 01 sala de professores, 02 banheiros para professores 

(feminino e masculino), 04 banheiros para alunos (02 feminino e 02 masculino), 01 cozinha, 
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01 diretoria, 01 dispensa para guardar materiais de limpeza e merenda, 01 quadra de esportes 

descoberta, porém necessitada de reparos em seus arredores. A escola possui, atualmente, 11 

salas de aula. No entanto, somente 07 delas se encontram em pleno funcionamento. As outras 

03 se situam em um espaço interditado da escola em virtude de danificações nas paredes, 

portas, janelas, teto e partes internas. 

A respeito dos materiais didáticos, a escola apresenta uma diversidade de livros 

didáticos, paradidáticos e de auxílio ao trabalho docente. Neste conglomerado de recursos se 

enquadram ainda jogos didáticos (inclusive com temáticas geográficas), quadro negro/branco, 

alguns bem riscados e manchados com corretivos, outros sustentados por mesas estando 

desafixados à parede, dicionários, atlas, aparelhos de som, projetor multimídia, tela de 

projeção, TV, DVD, câmera digital, instrumentos musicais, globos com algumas imperfeições 

e mapas que apesar de se caracterizarem como antigos, ainda apresentam condições de uso.  

 

3.1.2. A Escola 2 

 

 O ano de sua construção data-se de 1954. Somente nos anos 1980, a escola passa a ser 

reconhecida através da Portaria de nº 520/80 em 20 de Maio de 1980, com publicação no 

Diário Oficial do Estado, na edição de 22 de Agosto de 1980 (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO/E2, 2014). Seu primeiro funcionamento se deu em março de 1957, na 

condição de Grupo Rural e depois de Grupo Escolar, até chegar a ser definitivamente 

reconhecida como Escola. 

Em seu primeiro ano letivo, a escola atendia a um público de aproximadamente 110 

(cento e dez) alunos, especificamente da 1ª a 3ª série, tendo como corpo docente 05 (cinco) 

professores. Em 1979, a escola passa a ofertar a modalidade de educação especial, em virtude 

da demanda de alunos que chegam à instituição portando alguma necessidade e/ou 

deficiência, fato que levou a escola a ser contemplada com uma sala de recurso multifuncional 

por meio do Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncional, pelo Ministério da 

Educação. Este ambiente até os dias atuais permanece em funcionamento. 

 Em sua oferta de ensino, atualmente, a escola abrange a educação básica somente nas 

etapas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) nos turnos matutino e vespertino. 

No ano de 2018, a instituição passa a atender aproximadamente 580 (quinhentos e oitenta) 

alunos, distribuídos entre os turnos matutino e vespertino, contendo em cada sala um total de 

até 30 estudantes, com faixa etária variante entre 10 (dez) a 16 (dezesseis) anos.  
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No ano em que realizamos a pesquisa, o turno matutino, por exemplo, continha 08 

(oito) turmas, sendo duas de cada ano final do Ensino Fundamental. No período vespertino, a 

escola comportava 05 (cinco) turmas sendo dois 6º anos (A e B), um 7º, um 8º e um 9° ano. 

Sobre a localização da escola, a mesma situa-se, assim como a E1, próxima a área central do 

município de Pau dos Ferros. A figura 03 nos mostra uma representação de sua localização. 

 

Figura 3: Localização da Escola 2 no município de Pau dos Ferros 

 
Fonte: Elaborado por Aluísio Júnior, 2018. 

 

Em seu entorno, é possível identificar a presença de áreas residenciais, comércios 

formais e informais, uma maternidade, um posto de saúde, um batalhão de polícia, algumas 

igrejas e também de vias públicas que liga o centro da cidade a um dos bairros situado 

próximo à escola, além de diversas ruas calçadas por onde transitam diversos transportes, 

motociclistas e pedestres. Sobre a origem dos alunos, a escola recebe diversos estudantes com 

características socioculturais bem diversificadas. São alunos que provém de bairros próximos 

e distantes da escola, bem como da zona rural do município de Pau dos Ferros e de outras 

cidades vizinhas. Em seu projeto político pedagógico, identificamos uma passagem que nos 

mostra, dentro de um plano geral, a procedência de maior parte dos educandos. 

 



55 

 

[...] em sua maioria são [alunos] provenientes de bairros periféricos, 

caracterizados como bairros pobres, diante das poucas condições econômicas 

[...] São crianças provenientes de lares que fogem ao padrão da família 
convencional e nuclear. Moram apenas com o pai ou a mãe e irmãos, avós e 

tios. Outros, desde pequenos deixaram a família para morar e trabalhar na 

casa de amigos ou parentes. Crianças que, diante das condições precárias não 

só econômicas, mas afetivas, procuram conciliar o estudo, com o trabalho e 
os desafios que a vida impõe (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2014, 

grifo nosso, p. 12).  

 

Como observamos no trecho do PPP, o quadro referente à realidade de maior parte dos 

alunos, assemelha-se ao da E1, especificamente quando se faz menção ao contexto familiar 

dos estudantes. A respeito do quadro docente, a escola consta com 22 (vinte e dois) 

professores, sendo a maioria deles efetivados e alguns outros substitutos. Tal como na E1, 

todos os docentes possuem licenciatura e alguns outros especialização e mestrado. Todos 

atuam, respectivamente, com sua área de formação, porém, alguns outros, além de lecionarem 

a disciplina correspondente ao seu campo formativo, também ministram outras disciplinas, a 

exemplo do professor de geografia. É relevante mencionar que, na referida escola, muitos 

professores trabalham também em outras instituições da Rede Pública Estadual e Municipal e 

encontram-se cursando outras graduações e pós-graduação.  

Grande parte dos docentes reside em bairros próximos da escola, enquanto que alguns 

outros possuem residência em municípios circunvizinhos, tendo ainda os que habitam na zona 

rural de Pau dos Ferros. Sobre o corpo de funcionários, a escola contém 02 gestores (um 

diretor e um vice-diretor), 01 supervisor pedagógico, 01 inspetor escolar, 02 professores 

especializados para sala multifuncional, 01 professor de Libras, 02 bibliotecários, 01 

orientador de tele sala e laboratório de informática, 02 digitadores, 04 auxiliares de secretaria, 

02 merendeiras, 02 auxiliares de merendeira, 01 servente e 03 auxiliares de limpeza (estes 

terceirizados). 

No tocante a sua estrutura física, a escola possui uma área total de 3.200,50m
2
, com 

aproximadamente 1.933,73 m
2
 de área construída, sendo composta por 25 (vinte e cinco) 

dependências (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO/E2, 2014). A instituição contém 09 

salas de aula, 01 sala de recursos multifuncionais, 01 biblioteca, 01 cozinha, 01 depósito para 

merenda escolar, 01 depósito para material de expediente, 02 banheiros para alunos, sendo um 

masculino e outro feminino, 01 banheiro adaptado para alunos com necessidades especiais, 01 

almoxarifado, 01 sala de direção, 01 secretaria, 01 sala de professores climatizada com 01 

banheiro. A escola ainda disponibiliza de um galpão pequeno, servindo como refeitório e 

local para reuniões e lazer, além de galerias, passarelas e rampas com piso tátil e direcional 
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para alunos com deficiência visual. A escola também possui uma quadra de esporte 

descoberta necessitando de alguns reparos, uma quadra da areia, porém não utilizada e 01 

laboratório de informática.  

Os recursos didáticos na escola são diversos. Estes materiais se caracterizam por 

mapas, globos, bússolas, GPS, jogos educativos e temáticos, livros didáticos e paradidáticos, 

livros de auxílio à formação docente, lousa digital, quadro branco em todas as salas (em 

perfeito estado de conservação e uso), equipamento de som, microfone, câmera filmadora e 

fotográfica, TV, DVD, computadores (com apenas alguns em funcionamento), projetor 

multimídia, alfabeto tático e numérico e maquetes produzidas pelos educandos. 

 

3.2 OS PRECEITOS ORIENTADORES DAS ESCOLAS COMO FUNDAMENTO À 

PRÁTICA 

  

 Ao buscarmos compreender a relação estabelecida entre metodologias de ensino e o 

contexto escolar, é importante que exista um entendimento de que a interligação destes fatores 

não pode ser mensurada considerando somente o âmbito da prática em sala de aula. É preciso 

também considerar os princípios que devem orientar as ações no processo de ensino. Com 

base nesse pressuposto, partimos da premissa de que a escola se constrói por suas formas de 

organização e escolhas políticas e pedagógicas que visam sustentar seus objetivos, bases 

teóricas e as concepções metodológicas nos projetos de ensino (CAVALCANTI, 2014). 

Amparando-nos nesta vertente, buscamos identificar, através dos projetos políticos 

pedagógicos, em quais perspectivas as escolas selecionadas para nossa investigação têm 

estruturado sua base metodológica de ensino. A priori, acreditamos ser importante fazermos 

menção ao papel e finalidade representada pelo projeto político pedagógico no conjunto das 

prescrições projetadas ao campo educacional.  

Em Veiga (1995) e em Vasconcellos (2007) encontramos os pressupostos para 

apresentarmos tais elementos. Na visão de Veiga (1995, p. 13), temos a seguinte definição 

sobre o que vem a ser o projeto político pedagógico. 

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 

sentido explícito, com um compromisso definido [...] é também um projeto 
político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico [...] 

com a formação do cidadão para um tipo de sociedade [...] Na dimensão 

pedagógica, reside à possibilidade de efetivação da intencionalidade da 
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável 

compromissado, crítico e criativo [...]. 
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Na leitura de Vasconcellos (2007, p. 169), podemos obter a seguinte compreensão a 

respeito do referido documento. 

 

O projeto político pedagógico (ou projeto educativo) é o plano global da 

instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo de planejamento [...] que se aperfeiçoa e se concretiza na 
caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. É um instrumento teórico-metodológico para intervenção e 

mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da 
atividade prática da instituição nesse processo de transformação.  

 

 Nas definições apontadas pelos autores, fica-nos expressa a importância do projeto 

político pedagógico frente ao propósito e o papel da escola em relação às ações a serem 

desenvolvidas no processo escolar. Também se mostra claro nas premissas dos autores que a 

composição direcionada ao PPP perpassa pela junção de concepções teóricas e metodológicas 

que necessitam ter como objetivo a coordenação das atividades e o cumprimento das 

intencionalidades na prática educativa.  

Desse modo, passaremos a elucidar as orientações expressas nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas, tentando identificar algumas concepções que nos possibilite 

articularmos uma discussão sobre as metodologias no ensino de geografia. 

 

3.2.1 Especificando as orientações e as concepções metodológicas das escolas 

 

 Em termos gerais, a consulta aos projetos políticos pedagógicos de ambas as escolas, 

nos mostrou a presença de uma similaridade em relação as suas concepções metodológicas e 

seus propósitos educativos. No escopo de suas propostas, o que se tornou nítido foi à 

existência de uma igualdade de princípios, cujo intuito se volta para um projeto de ações que 

tenham por finalidade conduzir os sujeitos do processo de ensino a desenvolverem uma 

formação crítica e cidadã.  

Nos altos do documento, além destas acepções, também se tornou notória a 

necessidade de no trabalho docente saber considerar os conhecimentos, entendendo-os como 

instrumentos propiciadores para um confronto com as realidades cotidianas que englobam a 

sociedade e a importância do fazer pedagógico junto às perspectivas que se inscrevem no 

âmbito escolar. Neste viés, compreendemos a relevância de aferir-se uma menção ao ensino 

de geografia em seu sentido metodológico, tomando como base a perspectiva de uma 

educação crítica e cidadã tendo os conhecimentos como elementos norteadores para o estudo 

das realidades e da própria sociedade.  
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Cavalcanti (2012) infere que no ensino de geografia, quando uma das referências da 

escola se elucida pela formação da cidadania, torna-se importante compreender os 

significados imbuídos nesta concepção, afinal, formar cidadãos se constitui como um projeto, 

cuja centralidade esteja em fomentar a participação política e coletiva das pessoas nos 

destinos da sociedade.  

 

Assim [...] requer-se, pois que a escola e os professores definam com clareza 

conteúdos específicos para orientar o projeto educativo dos jovens, 
organizando ações que propiciem a discussão do conceito e ações que 

pressuponham o exercício da cidadania no próprio espaço escolar, certamente 

relacionadas ao cotidiano dos alunos. Além disso, na discussão e no 
tratamento dos conteúdos específicos das disciplinas, entre as quais a 

geografia tem papel importante, perpassam informações, processos, valores e 

atitudes que orientam práticas cidadãs cotidianas (CAVALCANTI, 2012, p. 
46). 

    

O pensamento exposto pela autora se torna enfático quando a importância da escola e 

do trabalho nela exercido no projeto educativo voltado à sociedade se torna reconhecido. A 

ideia da autora também se mostra precisa quando se retrata sobre a relevância que os 

significados implícitos nos conteúdos podem contribuir para se compreender a complexidade 

das relações sociais e práticas cotidianas desenvolvidas no espaço. Com base nisso, veremos 

de forma específica como as orientações e concepções metodológicas prescritas nos projetos 

de cada uma das escolas estão apresentadas. 

 

3.2.1.1 Orientações e concepções metodológicas da escola 1  

 

Em seu projeto político pedagógico, a escola 1, nos mostra a existência de uma 

história vinculada aos preceitos de uma educação concebida como crítica e cidadã, sendo esta 

que também respaldam suas orientações metodológicas. De acordo com o PPP, a base de suas 

perspectivas para o processo de ensino, considera como período relevante para se discutir a 

ideia de uma educação direcionada à criticidade e a formação para cidadania, os ideais 

pedagógicos das décadas de 1980 e 1990. Tais pressupostos surgem como cenários para 

auxiliar na explicação das questões sociais relacionadas aos fatores e condicionantes da 

globalização em favor da produção e disseminação dos conhecimentos. 

 Na visão de Libâneo (2013), o marco desenvolvido pedagogicamente no contexto 

educacional, neste período, aponta para o desenvolvimento de uma função social e política a 

ser desencadeada nos princípios e intenções da escola. Neste cenário em que a instituição 
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escolar passa a integrar em suas propostas as demandas sociais e políticas, para o autor, o que 

se torna importante é conceber a escola como um ambiente propiciador de conhecimentos 

interligados as experiências socioculturais e de vida cotidiana dos educandos. Em outras 

palavras, o que se tem por objetivo, do ponto de vista didático do trabalho docente, é saber 

dirigir o processo de mediação partindo da relação entre objetivo-conteúdo-método 

(LIBÂNEO, 2013). 

 Cavalcanti (2002) no desenrolar desta concepção, nos ajuda a compreender melhor 

esta relevância no campo metodológico do ensino de geografia. Segundo a autora, o ensino de 

geografia quando mediado pela formação cidadã e crítica, muito tem a contribuir para a 

prática de construção e reconstrução de conhecimentos, habilidades e valores dos educandos. 

Nesta perspectiva, entendemos que pensar o ensino de geografia em um viés metodológico, 

significa desencadear as ações direcionadas ao trabalho docente com vista a propiciar aos 

educandos compreenderem o mundo em que vivem e atuam.  

Ante a isso, a escola 1 aponta a necessidade de abranger em seu projeto de orientação 

educacional, as seguintes disposições.  

 

[...] aprender a lidar com a diversidade cultural, o pluralismo de opiniões e 

crenças e subverter a racionalidade de uma sociedade canibalizada pelo 

império do mercado, e, sobretudo exercer o seu papel maior que é educar 
para a vida, ou seja, tornar o educando capaz de lidar com o sexo, drogas e 

violência; reagir à insegurança urbana e à incerteza diante do futuro, 

vivenciar valores éticos, desenvolver espírito crítico para interagir com a 
mídia; reconhecer a importância da política como atividade privilegiada de 

realização do bem comum, enfim é preciso aprender a ver o mundo sempre 

com o espírito crítico (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO/E1, 2015, p. 

05).  

 

 A vertente da formação crítica mostrada no projeto político pedagógico da instituição 

escolar surge como contributo para que os educandos possam buscar um entendimento sobre 

as transformações ocorridas na sociedade e, por consequência, saberem lidar com as 

realidades nela imposta. Nos entrepostos de seu PPP, a escola ainda torna evidente a 

relevância de assumir um compromisso com a forma de se mediar os conhecimentos no 

processo de ensino, dado o fato de que a produção dos saberes se constitui como fator 

essencial no processo educativo, sendo influenciado pelas transformações globais.  

Em uma de suas orientações, a escola ressalta a importância de se trabalhar com os 

conhecimentos considerando-os como um processo que se estrutura socialmente no âmago 

das relações humanas. Na concepção de Cavalcanti (1998) esse processo de ensino, quando 

interceptado pela vertente metodológica da geografia, parte de uma relação interacionista 
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estabelecida entre sujeito e objeto de conhecimento em que o educador assume um papel de 

mediador das atividades desenvolvidas pelos sujeitos ante o objeto. E é na esteira deste 

princípio que a escola busca estruturar sua proposta de ensino, no contexto de sua base 

orientadora, a partir de alguns pontos norteadores traçados para a concretização do trabalho 

metodológico, conforme seu projeto político pedagógico. 

 
[...] Os conteúdos curriculares não sejam um fim em si mesmos, mas meios 

básicos para auxiliar no desenvolvimento de habilidades por parte dos 

educandos; As linguagens sejam indispensáveis para a constituição de 
conhecimentos e habilidades; A utilização de metodologias que, de forma 

permanente estimulem à pesquisa, a experimentação e a resolução de 

problemas, uma vez que tais condições podem ser decisivas tanto para a 

construção/reconstrução de conhecimentos quando para a mobilização de 
diversas competências cognitivas (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2015, p. 11).  

 

 Dentre as questões prescritas, é interessante observamos que a escola apresenta a 

necessidade de não centralizar a construção dos conhecimentos apenas na conjuntura 

curricular dos saberes instituídos formalmente. A escola demonstra uma preocupação em 

considerar os conteúdos como um canal mediador para a constituição do senso crítico por 

parte dos educandos. Essa concepção a respeito dos conteúdos como instrumentos 

importantes ao ensino é defendida por Libâneo (2013) dentro de um ponto de vista 

metodológico que tenha por fundamento a constituição de uma ação recíproca entre a matéria, 

o ensino e a atividade de aprendizagem.  

Para o autor, quando o ensino se intermedia por esta relação de reciprocidade, criam-

se oportunidades para uma apropriação mais sólida dos conhecimentos. No entanto, o autor 

nos deixa clarificada a compreensão de que não basta somente transmitir os conteúdos em sua 

formalidade, é preciso atribuir-lhes significado, correlacionando-os com os elementos de 

vivência dos educandos. É importante destacar que em seu projeto político pedagógico, a 

escola, de tal modo, compreende a maneira de se trabalhar os conhecimentos partindo da 

necessidade de valorizar no processo de ensino a inserção das diversas linguagens como 

elementos imbricados ao fator globalizante (PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO/E1, 

2015) com vista a conduzir os educandos a confrontarem suas espacialidades nas mais 

respectivas escalas geográficas.  

Nesse sentido, Castrogiovanni (2003a) munindo-se de uma discussão sobre como o 

ensino de geografia precisa ser evidenciado ante o cenário da globalização, instiga uma 

associação da escola com o seu papel social. Para o autor, a ideia globalizante fomentada pela 

mídia e as tecnologias modernas passam a orientar o comportamento dos sujeitos e com ele 
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novas possibilidades de analisar o espaço vivido e percebido. Tal pensamento parece-nos já 

ter sido demonstrado no conjunto das discussões até aqui tecida em nosso estudo, 

especificamente quando consideramos a existência da escola no contexto demarcado pelos 

efeitos ocasionados em detrimento do meio técnico-cientifico-informacional (SANTOS, 

2006).  

Se bem nos reportamos, as interligações a estes aspectos vinculam-se ao fato de que a 

escola quando inserida na esfera da comunicação, mediada pela técnica e a informação, 

contribui para colocar em pauta as mudanças de comportamentos dos indivíduos sobre suas 

atividades na produção e interpretação do espaço. Essa ideia de conceber a escola como um 

ambiente marcado pelas nuances da globalização, se mostra como uma questão identificável 

também em seu projeto político pedagógico quando a escola ressalta a importância de se 

considerar o incremento de estratégias metodológicas que visem à estimulação dos educandos 

na construção dos conhecimentos como uma das intencionalidades do trabalho didático-

pedagógico.  

A menção por tais ações estratégicas, possivelmente podem estar vinculadas a maneira 

de como os professores devem estruturar a sua prática com os conteúdos. Nessa dimensão, 

verificamos que com base em seu projeto político pedagógico que as orientações dirigidas ao 

processo de mediação dos conhecimentos partem da necessidade de se encaminhar situações 

que instiguem nos educandos o exercício de atividades que requeiram o interesse em 

desenvolver suas competências mentais e cognitivas para a compreensão da realidade. 

Contudo, é preciso ressaltar que embora as orientações e as expectativas para o ensino 

de geografia não estejam prescritas no projeto político pedagógico da escola, acreditamos que 

a referência para o desenvolvimento de tais atividades no trabalho com esta disciplina, tenha 

por fundamento discutir a realidade social e o espaço, correlacionando seus aspectos de 

maneira articulada.  

 

3.2.1.2 Orientações e concepções metodológicas da escola 2  

 

A respeito da escola 2, no contexto geral de seu PPP, é possível identificarmos a 

existência de um projeto educativo cujo principal fundamento está na intenção de se trabalhar 

os princípios de uma formação crítica e cidadã, tendo os conhecimentos e as práticas sociais 

dos educandos como meio interceptador. O eixo norteador, apontado por esta perspectiva, se 

fundamenta na concepção de um ensino que possui como proposta o desencadeamento de 

uma visão social e crítica da realidade e seus condicionantes à sociedade.  
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Para Libâneo (2013) a dimensão social e crítica condizem em valorizar, além dos 

objetivos sociopolíticos, os conteúdos e métodos que estejam organizados em conformidade 

ao contexto em que se inscrevem as relações sociais. Segundo Silva (2011), a concepção 

crítica se desenvolve na prática docente pela intencionalidade de oportunizar ao professor 

pensar acerca de seu trabalho, especificamente na definição dos objetivos, conteúdos e 

metodologias de modo correlacionado com a sociedade. Neste sentido, a escola passa a 

compreender sua importância na condição de espaço formativo onde os educadores podem 

tomar decisões a respeito da forma como devem estruturar o seu fazer pedagógico. Todavia, é 

preciso mencionar que no PPP da referida instituição, torna-se claro que essa ideia de 

autonomia proposta ao trabalho docente, toma como consideração algumas variáveis 

pedagógicas expressas em suas concepções metodológicas.  

Uma dessas variáveis reside no modo de saber valorizar, no contexto da prática, os 

contextos que perfazem a dinâmica escolar. Aborda-se aqui a importância de reconhecer a 

escola como um espaço da diversidade cultural em que se evidenciam diferentes modos de 

vidas, elementos este que de acordo com Callai (2016) precisam ser considerados na esfera do 

trabalho docente. Por este motivo, entendemos em consonância com os preceitos orientadores 

da escola E2, que a conjetura deste ambiente apresenta a relevância de ser compreendido 

como um espaço de diálogo. 

 

[...] Além disso, pensada como uma instituição não apenas instrutiva, mas 

uma instituição educativa no seu sentido geral, contribuindo para a formação 
humana dos sujeitos, na análise e reflexão sobre o contexto e as 

características da sociedade. Em conformidade com este aspecto, a escola 

contemporânea deve se preocupar com o sujeito que aprende e que também 

ensina, já que interage com diferentes ferramentas acerca das informações e 
que convive em diferentes contextos espaciais e temporais (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO/E2, 2014, p. 31).   

 

No trecho expresso em seu PPP, a escola reconhece sua missão a partir de duas 

importantes dimensões: a de instruir e formar sujeitos que se tornem capazes de 

materializarem os conhecimentos em favor de suas aprendizagens e projeto de vida. Nesse 

sentido, compreendemos que a finalidade maior de seu papel e, consequentemente, das ações 

nela desenvolvidas, indicam a necessidade de conduzir os educandos a pensarem sobre seus 

conhecimentos e sua ligação com a vida cotidiana. Para isso, a escola, na conjetura de sua 

filosofia educacional, busca ter como compromisso o respeito às concepções dos educandos e 

suas experiências de mundo a fim de que os conhecimentos sejam enriquecidos.  
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Na geografia, quem melhor nos fornece uma visão sobre esta missão a ser exercida 

pela escola, é Callai (2014). Segundo a autora, o ensino de geografia oferece o alicerce para 

que os educandos possam raciocinar sobre o seu espaço, contribuindo para sua formação 

cidadã e autonomia de pensamento. Na concepção da autora, à medida que essa formação se 

ladeia pela contextualização dos conhecimentos, aos educandos se torna permissível 

estudarem o lugar onde vivem e estabelecerem referências mais amplas para se analisar e 

compreender seu mundo.  

Cavalcanti (2012) fortalece esse pensamento, apresentando a relevância do ensino de 

cunho crítico no desenvolvimento intelectual dos educandos. 

 

Um ensino de cunho crítico [...] busca mediar seus processos de 

conhecimento considerando-os sujeitos ativos, já portadores de saberes e 
capacidades de pensamento, já portadores de histórias e sensibilidades, de 

experiências reais e imaginárias. Para mediar os processos mentais dos 

alunos [...] buscam-se aproximações entre saberes cotidianos e científicos 
para a ampliação dos conhecimentos [...]. No caso específico da geografia, é 

potencializadora de sua aprendizagem a inclusão dos saberes das práticas 

espaciais dos [educandos] como referência constante. Esses saberes são 
básicos para tornar as experiências da escola e os conhecimentos nela 

veiculados mais significativos para os [educandos] [...] (ibidem, p. 112-113, 

grifo nosso) 

 

A autora nos coloca diante de uma realidade que parece estar relacionada a um dos 

preceitos orientadores da escola: a de prezar pelas espacialidades e fenômenos 

contemporâneos que envolvem os contextos socioculturais dos educandos. Como exemplo 

disso, têm-se as relações com os meios tecnológicos de comunicação e informação. Nas 

orientações metodológicas da escola, como contributo ao trabalho docente, existe uma 

menção à necessidade do docente saber propiciar situações em que os educandos sintam-se 

mobilizados em compreenderem as informações de forma correlacionada ao mundo real.  

Isso nos leva a um entendimento de que a escola já não pode ser compreendida como 

um espaço à parte deste universo. Como frisado no PPP, a escola precisa estar conectada às 

expectativas trazidas pela aceleração e intensificação das mudanças buscando (re)organizar o 

seu ambiente, bem como seus aspectos pedagógicos e metodológicos. Por este motivo, o 

educador já não pode ignorar ou dispensar esses instrumentos na estruturação de seu trabalho, 

sob o risco de se tornar impotente diante da situação que ora vivencia (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO/E2, 2014). 

Sobre essa questão, Goulart (2014) salienta que, de fato, não há como deixar de 

considerar que o mundo onde vivemos, no século XXI, torna exigível por parte da escola o 
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advento de outras posturas. Para o autor, a tarefa de se trabalhar as informações nesta atual 

configuração do espaço, encontra novo sentido por meio dos instrumentos comunicacionais e 

novas tecnologias. E nesta missão, se encontra reforçada, conforme o projeto político 

pedagógico da escola a maneira de se compreender e mediar os conteúdos.  

 

Procura-se enquanto escola priorizar ações que visem a dinamizar os 
trabalhos didáticos pedagógicos e propostas metodológicas de sala de aula 

[...]. Essas ações representam o esforço em trabalhar os conteúdos não como 

um fim em si mesmo, mas um fio condutor das discussões e 
problematizações dos conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos [...]. 

Estas propostas têm em comum a organização do ensino a partir de uma 

leitura da realidade vivida pelos alunos e alunas, com o objetivo de elencar 

conceitos, formas de linguagem e relações políticas, econômicas e sociais 
presentes no cotidiano destes estudantes (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO/E2, 2014, p. 51-52). 

  

Conforme o PPP, um dos preceitos orientadores para a prática, consiste em direcionar 

os educandos a estabelecerem uma relação de seus conhecimentos com a forma de se observar 

seu lugar, tentando compreendê-lo e explicá-lo. Esta interpretação do mundo, segundo as 

concepções da escola no desenvolvimento da prática docente, se justifica pela intenção de se 

pensar em ações que tenham por intuito contribuir para que os educandos possam por meio de 

suas percepções e habilidades desvendarem os enigmas de suas representações espaciais de 

maneira mais elaborada. 

Desse modo, a escola resgata a necessidade de enxergar o trabalho com os conteúdos 

não como uma lista de lições e conceitos a serem transmitidos e reproduzidos, mas sim, como 

instrumentos sustentados por uma fundamentação teórica do conhecimento que possibilite a 

intermediação do saber científico e do saber acumulado.  Das variáveis até aqui frisadas, outra 

que também pode ser considerada nesta discussão, diz respeito ao trabalho docente. O projeto 

político pedagógico da escola compreende que o ensino se constitui como um processo 

colaborativo que se efetiva por meio da participação dos sujeitos.  

Nesse sentido, as orientações apresentadas no PPP, tomam como ponto de referência a 

importância do “intervir” pedagogicamente junto a sua intencionalidade e operacionalidade na 

mediação dos conhecimentos. Nesta referenciação, acreditamos que uma das atividades a 

serem aferidas, seja a forma de estruturar o trabalho pedagógico. Cavalcanti (1998, p. 138) 

discorrendo a respeito da intencionalidade representada pela intervenção no processo de 

ensino de geografia e sua tarefa na escola, ressalta: 
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[...] a tarefa de intervenção no ensino escolar é basicamente do professor e 

consiste em dirigir, orientar, no planejamento, na realização das aulas e das 

atividades extraescolares [...] o processo de conhecimento do aluno com base 
em determinados propósitos, em conteúdos específicos e em modos 

adequados para conseguir os propósitos definidos. 

 

 Em busca de uma articulação sobre a concepção da autora e um dos princípios 

orientadores apresentados no conjunto das concepções teórico-metodológicas da escola, 

observamos a existência de uma relevância sobre a importância da intervenção pedagógica no 

contexto formativo dos educandos. 

 

[...] Sabe-se que a educação está para tornar o sujeito cada vez mais capaz de 

conhecer os elementos da situação para intervir nela transformando-a para 

que se amplie à participação, a criticidade, ante um contexto existencial 
concreto. A partir dessa intervenção, da participação dos sujeitos na sua 

realidade existencial é que, se podem determinar os objetivos, os valores 

educacionais. Isso implica considerar que a Educação não tem propriamente 

fim em si mesmo, mas objetivos que são transformados em meios 
comandantes para a inserção, do sujeito na e para a vida (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO/E2, 2014, p. 36). 

 

 Ante o que nos apresenta o PPP, compreendemos que a importância do trabalho 

docente no propósito de preparar os sujeitos para atuarem na vida e na transformação do 

espaço, deve ter como principal fundamento não somente uma perspectiva de educação, mas, 

sobretudo, um objetivo didático-pedagógico a ser alcançado na prática. Nesse sentido, intervir 

significa fazer-se presente, criar novas possibilidades, buscar novas alternativas e ajudar no 

encaminhamento e execução daquilo que se foi planejado (GOURLAT, 2014).  

Desse modo, entendemos que a importância de intervir pedagogicamente para cumprir 

com a responsabilidade de promover a articulação dos conhecimentos e as realidades em uma 

perspectiva social e crítica se configura como uma ação que necessita perpassar pela 

sistematização das ações no processo de ensino. E uma das atividades que acreditamos fazer 

referência a este conjunto de ações é o plano de ensino em sua materialização e relação com 

as concepções metodológicas. E é sobre esta questão que falaremos no tópico seguinte.   

 

3.3 OS PLANOS DE ENSINO: DAS CONCEPÇÕES À ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES 

 

 Para Libâneo (2013) planejar o ensino se caracteriza como uma atividade que exige 

consciência para com a previsão e a forma de se organizar as ações no trabalho docente. 

Segundo o autor, o preparo de tais ações necessita estar articulado com as fundamentações 
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político-pedagógicas e ter como referência as situações didáticas concretas que permeiam os 

contextos escolares e a comunidade que integra o processo de ensino.  

Neste conjunto de aspectos, entendemos que dentre tais elementos, incluem-se as 

questões sociais, políticas e culturais dos sujeitos e, principalmente, os modos e as decisões de 

como o ensino deve ser desenvolvido. Em vista disso, um dos instrumentos onde as 

disposições sobre o ensino se materializam, é o plano de ensino. Na concepção de Siqueira 

(2017) o plano de ensino se caracteriza como uma atividade pedagógica revestida por 

intenções e posicionamentos político-filosóficos que se buscam alcançar no processo de 

ensino. 

No trabalho docente, sabemos que existe a necessidade do professor possuir a 

capacidade de delimitar os objetivos, os procedimentos, a avaliação e os conteúdos a serem 

abordados. Neste contexto, englobam-se também os encaminhamentos metodológicos para se 

mediar os conhecimentos, configurando-se, assim, como um dos componentes responsável 

pela atribuição do sentido e do significado ao “que” e “como” se ensina no espaço escolar 

(CAVALCANTI, 2008). Munindo-nos desses preceitos, nesta seção versaremos sobre os 

planos de ensino dos professores de geografia e sua relação com os aspectos metodológicos 

do ensino desta disciplina.  

Num primeiro momento, acreditamos que para se falar de planejamento como uma 

ação inerente ao trabalho docente é preciso que consideremos as compreensões que os 

professores possuem sobre esta atividade e sua relevância na prática. Assim sendo, vejamos 

quais as acepções dos professores a respeito da relação estabelecida entre metodologias de 

ensino na geografia e o contexto escolar na estruturação dos seus planos. As respostas estão 

contempladas no quadro 04.  

 

Quadro 4: Relação entre metodologias de ensino na geografia e o contexto escolar no plano de ensino 

Professores Em seu plano de ensino, como você compreende a relação entre as 

metodologias de ensino em geografia e o contexto escolar? 

 
 

 

 

P1 

O planejamento é feito em equipe e sempre fazendo uma discussão para 

melhorar a aplicação daquilo que está inserido no plano de ensino, para que 

seja executado na sala de aula. Sempre coloco em primeiro lugar o aluno como 

sujeito nesse processo. Diante de uma realidade em que estamos inseridos 

como docentes, eu vejo que o professor de geografia tem que procurar na 

medida do possível novas metodologias para que o aluno possa realmente 

gostar da disciplina de geografia, uma vez que existe uma desvalorização por 

parte de muitos alunos desta disciplina. Compreendo que também se torna 

importante pensarmos em metodologias de forma conjunta com a equipe 

escolar para que seja possível mudarmos essa realidade de desvalorização da 

geografia. 
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P2 

O plano de ensino é de fundamental importância para que se atinja êxito no 

processo de ensino-aprendizagem. Procuro sempre planejar as minhas aulas de 

acordo com cada turma, pois entendo que cada aluno possui um nível de 

aprendizagem diferente e convive com realidades diferenciadas. Isso se explica 

pelo motivo de que quando ensinamos geografia é importante que as realidades 

em seu conjunto sejam consideradas e por este motivo compreendo que nossa 

ação enquanto educadores é tentar relacionar nossos objetivos pedagógicos e 

educacionais com a história de vida dos alunos. Se quisermos uma educação 

que contribua para o desenvolvimento dos alunos é preciso que atuemos em 

uma perspectiva de construção do conhecimento, respeitando as 

individualidades dos alunos e fazendo-os refletirem sobre suas realidades. 
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

 As respostas dos docentes refletem algumas semelhanças no tocante às compreensões 

a respeito da relação entre metodologias de ensino e o contexto escolar no plano. Em P1, por 

exemplo, observamos uma inferência a respeito da maneira de como o planejamento ocorre 

no espaço escolar em que o mesmo atua. A atividade do planejamento, segundo o professor, 

realiza-se em equipe contendo como uma das preocupações colocar em pauta a aplicabilidade 

das atividades desenvolvidas na sala de aula, ponto este que consideramos de extrema 

importância quando falamos do processo de ensino e do trabalho metodológico. 

 Embora não se mostre nítida na fala do docente em quais elementos às discussões 

sobre as ações aplicadas no ambiente escolar pelos integrantes da equipe no planejamento se 

fundamentam, acreditamos que tais inferências possivelmente possuam uma relação com o 

compartilhar das experiências pelos professores no decurso de suas atividades na dinâmica 

escolar. É possível também que estas discussões se relacionem com questões atinentes aos 

meios utilizados para se trabalhar os conhecimentos e as dificuldades encontradas na prática 

que, provavelmente, ocasionem implicações ao trabalho docente.  

A justificativa para com o fato de crermos que o planejamento, na escola onde P1 atua 

tenha como respaldo estas prováveis demandas, elucida-se quando visualizamos no projeto 

político pedagógico da instituição o delineamento desta atividade. No PPP, observamos que o 

processo de planejamento não somente adota como um de seus objetivos a preocupação de 

saber organizar as atividades no trabalho docente, mas, sobretudo, a necessidade dos 

professores enxergarem este momento como uma possibilidade para se buscar possíveis 

estratégias de tornar o processo de ensino mais significativo aos educandos (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2014).  

Em consonância à resposta apresentada pelo docente, um elemento nos chama a 

atenção: a forma como o mesmo se refere à condição dos educandos no contexto de seu 

planejamento. O professor nos traz em sua concepção que ao projetar suas atividades, existe 
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um interesse de considerar os educandos como sujeitos que ocupam posição de destaque no 

processo de ensino. Isso nos leva a acreditar que P1 se mostra como um profissional que 

compreende o papel que o educando representa no trabalho com a valorização e 

(re)construção dos conhecimentos. 

 A visão expressa pelo professor concernente ao lugar do educando no processo de 

ensino, talvez, possa nos fornecer um suporte para tentarmos explicar a maneira como o 

docente compreende a relação com o trabalho metodológico do ensino de geografia e o 

contexto escolar. Em seu relato, é perceptível uma inquietação sobre a importância de o 

professor saber atentar para as escolhas das estratégias metodológicas para trabalhar o ensino 

de geografia com o intuito de tornar esta disciplina um instrumento de análise relevante ao 

mundo dos educandos. 

 Em sua resposta, P1 nos explicita melhor esta concepção, quando em sua fala, o 

mesmo enfatiza ser percebível a existência de um desinteresse por parte dos educandos em 

estudar a geografia. Por esta circunstância, P1 ressalta que diante do contexto onde a 

geografia parece se mostrar como algo denotado por certa inutilidade aos educandos, se torna 

preciso que a escola busque exercer um trabalho participativo com o intuito de encontrar as 

plausíveis lacunas e fatores que levem os educandos a demonstrarem-se apáticos com esta 

disciplina, afinal, 

 

Este é o desafio que temos: fazer da geografia uma disciplina interessante, 

que tenha a ver com a vida e não apenas com dados e informações que 
pareçam distantes da realidade e na qual se possa compreender o espaço 

construído pela sociedade, como resultado da interligação entre o espaço 

natural, com todas as suas regras e leis, com o espaço transformado 

constantemente pelo homem (CALLAI, 2003, p. 58). 

 

 Com base no que nos diz a autora, compreendemos que a missão de fazer da geografia 

uma disciplina de fundamento para a vida, perpassa pela necessidade de tornar valorizado o 

conhecimento geográfico para os educandos na superação de seu senso comum. Ante a esta 

premissa, acreditamos que não podemos nos esquivar da seriedade que o papel do professor 

representa na concretização desta atividade. E aqui, entendemos ser crucial retomarmos a 

essência do trabalho docente, especificamente no que se refere à importância de saber definir 

os procedimentos a serem desenvolvidos no processo de ensino.  

No tocante à resposta de P2, a relação entre metodologias de ensino e o contexto 

escolar, toma como pressupostos algumas compreensões que necessitam ser refletidas. Uma 

delas se refere ao modo como o docente entende o planejamento. Para P2, a atividade de 
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planejar o ensino se configura como uma prática essencial no trabalho docente no sentido de 

tornar possível o alcance de resultados e objetivos na dinâmica do ensino e da aprendizagem. 

Apesar de em sua fala se mostrar explícita uma generalização sobre a compreensão do 

planejamento no ensino de geografia, um elemento nos chama a atenção em sua resposta: o 

fato de se considerar as realidades em que se encontram cada turma/educando em seus 

respectivos níveis de aprendizagem. 

Diante do que nos coloca o professor é possível mencionar que aqui nos deparamos 

com uma questão importante quando nos referimos ao trabalho de estruturação das ações 

docentes na prática escolar. Sabemos que a escola se compõe por uma heterogeneidade de 

culturas que envolvem diferentes percepções e contextos de vida. Cada sujeito que nela 

adentra carrega consigo uma visão de mundo e de conhecimento. Assim sendo, entendemos 

que a concepção apresentada por P2, aponta para a necessidade de tornar as definições 

metodológicas do processo de ensino de geografia um instrumento acessível e correlacionado 

às experiências dos educandos.  

 Falamos, aqui, da importância do professor saber detectar no processo de ensino as 

fragilidades referentes à compreensão dos conhecimentos geográficos por parte dos 

educandos. Diante disso, acreditamos que a preocupação frisada pelo docente, possivelmente, 

esteja relacionada a um aspecto também apontado em sua fala: o interesse de atribuir em suas 

aulas clareza e objetividade quanto ao trabalho com os conteúdos geográficos. Em 

conformidade com a resposta do professor, cremos que na visão de P2, a intenção de fornecer 

sentido claro e objetivo ao que se ensina na geografia, tenha como justificativa a utilização de 

recursos e estratégias metodológicas como ferramentas de auxílio para promover a 

interceptação dos conhecimentos geográficos com as realidades dos educandos. 

 Desse modo, P2, nos apresenta uma explicação sobre a função do trabalho docente 

diante da tarefa de mediação dos conhecimentos. O docente nos diz que, se a missão do 

ensino de geografia é conduzir os educandos a compreenderem as realidades que os cercam, 

as ações a serem desenvolvidas no processo de ensino desta disciplina necessitam se dirigir 

para tal finalidade. Neste contexto, um dos propósitos que o professor menciona ser relevante 

ao ensino de geografia é a busca por tentar correlacionar as concepções de mundo com os 

princípios pedagógicos expressos na sistematização das atividades e no projeto de educação 

defendido pela escola e pelo docente em suas aspirações filosóficas e metodológicas. 

 A concepção levantada por P2 é complementada em sua própria fala quando o mesmo 

faz referência à perspectiva pela qual o processo de mediação dos conhecimentos deve ter 

como um de seus fundamentos partir das especificidades de cada sujeito em suas realidades. 
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Por este motivo, entendemos que a compreensão aferida pelo docente sobre a acepção dada à 

geografia e sua relação com a mediação dos conhecimentos, é, como afirma Callai (2003), 

acima de tudo, metodológica, dado o fato de que aos educandos, é preciso oportunizar 

situações que os condicionem no espaço em que vivem analisar geograficamente seus 

fenômenos. 

 As respostas apresentadas pelos docentes, nos conduziram a uma outra inquietação a 

respeito do plano de ensino e o trabalho metodológico com a geografia. Ante ao que nos 

colocaram os professores percebemos que existem alguns aspectos que devem ser 

considerados para se pensar o ensino de geografia. E com base nessa visão, buscamos 

conhecer junto aos docentes que possíveis aspectos seriam esses. As respostas para esse 

questionamento estão demonstradas no quadro 05 

 

Quadro 5: Aspectos considerados pelos professores para o trabalho com as metodologias de ensino na geografia 

Professores Ainda sobre seu plano de ensino, que aspectos você enquanto docente leva 

em consideração para o trabalho com as metodologias de ensino em 

geografia? 

 
 

P1 

Como já ressaltei sempre me preocupo em pensar estratégias que possam 

facilitar a aprendizagem do meu público alvo que são os alunos. Tento sempre 

discutir os conteúdos associando com o dia-a-dia deles, fazendo paralelos com 

o passado e o presente a partir da transformação do espaço e o meio em que 

eles estão inseridos, haja vista que a geografia possibilita esse viés sempre 

pautando suas discussões na formação cidadã do indivíduo mais consciente e 

participativo.  
 

 

 

 

P2 

Entendo que no ensino da geografia, o conteúdo necessita ter significado para 

que o aluno consiga associá-lo a sua realidade. Eu considero esse ponto de vista 

um elemento importante, pois na realidade onde atuo como docente me deparo 

com alunos indisciplinados e também carentes socialmente e economicamente. 

Outro fator que percebo é a falta de interesse em discutir a geografia. Outro 

elemento que também posso frisar aqui é a utilização de recursos que mesmo 

sendo poucos na escola em que trabalho, eu considero importante fazer uso 

destes materiais, pois compreendo que o emprego dos recursos pode facilitar de 

certa forma o trabalho com os conteúdos.  
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

 Os docentes trazem em suas respostas visões diferenciadas no tocante aos aspectos 

considerados importante no trabalho metodológico do ensino de geografia. Em P1, 

observamos a existência de um resgate sobre o interesse e a preocupação do professor em 

buscar estratégias que possam favorecer a aprendizagem dos educandos. Ao visualizarmos 

sua fala, percebemos que uma destas estratégias diz respeito à forma de se discutir os 

conteúdos geográficos. 
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Ao falar sobre o processo de abordagem dos conteúdos, P1 considera importante na 

dimensão que envolve a atividade de mediação dos conhecimentos na geografia, estabelecer 

ligações entre o passado e o presente no contexto do espaço e suas transformações. Para o 

docente, partir metodologicamente deste preceito ao se ensinar a geografia, mostra-se não 

somente como uma de suas inquietações no trabalho com os conhecimentos, mas, sobretudo, 

como uma concepção essencial para a aprendizagem dos educandos.  

Cavalcanti (2002), fornecendo amparo para o que nos coloca o docente, salienta que o 

ensino de geografia ao ser pensado especificamente por uma visão metodológica que 

considere como objeto de conhecimento as referências sobre o espaço nas dimensões do 

tempo, torna-se essencial para os educandos no sentido de proporcionar o desenvolvimento de 

suas percepções e espacialidades. A concepção apresentada pela autora, a nosso ver, surge 

como um argumento importante para explicarmos a visão de P1 a respeito da forma de se 

conceber as marcas expressas na história da humanidade que se perfizeram presentes na 

própria construção da geografia enquanto disciplina.  

P1, ao mencionar a necessidade de se discutir os conteúdos geográficos considerando 

as temporalidades do espaço, deixa-nos plausível que a justificativa para ancorar seu 

pensamento, tem como intuito apontar a relevância que a geografia representa na construção 

de uma formação cidadã e crítica dos indivíduos. Essa aferição atribuída à formação para a 

cidadania é retomada no discurso do docente, no sentido de que ao se discorrer sobre a 

geografia tomando como base as modificações ocorridas no espaço, pode se tornar possível 

aos educandos serem capazes de refletirem sobre seu lugar na sociedade. Nesse sentido, a 

partir do que nos coloca o professor, concordamos com o posicionamento de Callai (2003, p. 

78), quando a mesma nos fala sobre a importância de se formar cidadãos: 

 

Formar cidadãos significa dar condições ao aluno de reconhecer-se como um 

sujeito que tem uma história, que tem um conhecimento prévio de mundo e 

que é capaz de construir o seu conhecimento. Significa compreender a 
sociedade em que vive, a sua história e o espaço por ela produzido como 

resultados da vida dos homens. Isso tem de ser feito de modo que o aluno se 

sinta parte integrante daquilo que ele está estudando [...]. 

 

Proporcionar aos educandos diferentes visões sobre a realidade do espaço e do mundo 

não é apenas o ponto chave da ideia da autora, mas, também, uma concepção fundamental 

para revigorar a ideia de cidadania na formação dos educandos pela geografia. Segundo P1, a 

idealização de uma perspectiva cidadã, seguindo-se por um entendimento geográfico, tem a 

tarefa de oportunizar os educandos a se tornarem sujeitos capazes de participarem ativamente 



72 

 

do processo de construção de suas aprendizagens e na transformação do espaço de modo 

consciente. 

Na resposta de P2, observamos que um dos aspectos sinalizados pelo docente para 

aferir-se ao trabalho com as metodologias de ensino em geografia, é a compreensão de que os 

conteúdos necessitam apresentar significação aos educandos e uma associação com suas 

vivências cotidianas. Conquanto, é preciso considerar que ao fazer menção a esta ideia, P2 

nos direciona a uma razão da essencialidade de se conferir pertinência ao conteúdo geográfico 

ensinado na escola para os alunos. Em sua resposta, o professor resgata a desvalorização e o 

desinteresse que contornam os educandos no estudo da geografia, apontamento, este, 

semelhantemente levantado por P1 na questão anterior.  

Além disso, P2 também elenca a utilização de recursos como um dos aspectos que 

pode ser considerado importante no trabalho com as metodologias de ensino. Para o docente, 

fazer uso dos recursos disponíveis na escola para ensinar geografia, se constitui como uma 

atividade de total importância, tendo em vista que por intermédio deles se pode tornar 

acessível à mediação dos conteúdos e a estimulação dos educandos em aprenderem sobre a 

geografia. A partir do que nos coloca P2, entendemos que diversos são os aspectos que 

precisam ser considerados quando pensamos em um trabalho que envolva a estruturação de 

atitudes e posicionamentos metodológicos quanto ao ensino, especificamente com a 

geografia. Tentando refletir sobre esta realidade, podemos estabelecer algumas correlações 

com as acepções frisadas pelo docente. Uma delas diz respeito ao desprendimento com a 

geografia ensinada na escola.  

Goulart (2014) discutindo, dentro desta perspectiva sobre a aprendizagem e o ensino 

de geografia nos traz uma concepção importante. A autora nos diz que embora haja inúmeras 

críticas concernentes às práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto do ensino 

fundamental, infelizmente, o que ainda se observa na esfera escolar são sujeitos que parecem 

não saber geografia ou ao menos demonstrar um interesse em aprender sobre esta disciplina. 

Em sua discussão, a autora menciona que quando transparecem possuir um saber, mesmo que 

superficial sobre geografia, este conhecimento ainda se encontra pautado na enumeração de 

dados e informações desconexas da realidade.  

Complementando a ideia apresentada pela autora, Castrogiovanni (2007) nos 

possibilita pensarmos em algumas motivações que possam contribuir para melhor tentarmos 

driblar esta realidade na escola dos tempos atuais. Para o autor, uma possível ideia para 

despertar nos educandos suas curiosidades e instigações na geografia está no interesse em 

desenvolver um trabalho com temáticas que exijam reflexões sobre a sociedade e a prática 
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cotidiana. O intuito em desenvolver o incremento destas situações no ensino desta disciplina, 

na visão do autor, pode proporcionar aos educandos se sentirem participativos nas discussões 

dos temas geográficos e aprenderem a enxergar e interpretar sua realidade. Nesse sentido, 

compreendemos que ao se ter como atitude metodológica o desenvolvimento desse tipo de 

ação, o professor pode fazer uso de recursos com o propósito de viabilizar o confronto e a 

construção de conhecimentos de modo a oportunizar um trabalho que permita aos educandos 

se envolverem com as atividades do ensino.  

 

[...] Recomenda-se, então, para as salas de aula, procedimentos que 

propiciem maior motivação e atividade intelectual dos alunos, que levem a 

uma interação ativa e problematizadora com os objetos de conhecimento, a 
atitudes democráticas, solidárias e de cooperação entre os alunos e deles com 

a sociedade e com o ambiente em que vivem, enfim, que contribuam para 

um desenvolvimento pessoal e interpessoal dos alunos (CAVALCANTI, 

2002, p. 20).  
 

 Diante do que nos indica a autora e nos apresentam os docentes, entendemos que saber 

articular as ações no ensino de geografia, requer do trabalho docente, possuir uma consciência 

do tipo de conhecimento que se almeja transmitir e de qual caminho metodológico o professor 

necessita se apoiar. Assim, partimos da convicção de que é na materialização do plano de 

ensino onde tais idealizações podem estar representadas. Dessa forma, reconhecemos então 

ser importante identificarmos a maneira como os planos de ensino dos professores se 

organizam e em quais orientações metodológicas os mesmos se baseiam.  

 

3.3.1 Plano de Ensino de P1: uma sucinta caracterização 

 

Com relação ao plano de P1, em termos estruturais, verificamos que em sua 

organização estão contidos os seguintes elementos: justificativa da disciplina, relação de 

conteúdos, objetivos e estratégias metodológicas. O quadro 06 nos mostra como estes 

componentes estão distribuídos. 

 
Quadro 6: Plano de Ensino de P1 

Plano de ensino de geografia: 6º ano 

Justificativa: Por meio dos conteúdos geográficos trabalhados em sala através do guia 

didático, busca-se discutir sobre situações problemas que tenha por intuito envolver as 

relações cotidianas desenvolvidas no ambiente escolar e não escolar. Procura-se ainda 

estimular a construção da cidadania por meio da aquisição e prática de conhecimento e a 

interação do aluno com o professor para desenvolver competências que o ajudem a 

compreender o mundo à sua volta. 
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Conteúdos Gerais e Blocos Temáticos 

• Lugares e Mapas 

• Os lugares onde você vive; 

• O espaço geográfico e a paisagem; 

• Onde fica nosso planeta? 

• Os movimentos da Terra; 

• Geologia, relevo e solo 

• A crosta e a formação dos continentes; 

• Tipos de rochas; 

• O espaço geográfico 

• O espaço rural; 

• O espaço urbano; 

• A história das cidades; 

• A geografia da produção 

• A produção agrícola; 

• A produção industrial; 

• Cadeia produtiva; 

Objetivo Geral 

Estudar a geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo trabalhando 

a pluralidade de lugares e paisagens existentes no Brasil, um país com dimensões 

continentais, marcado pela presença das mais variadas características naturais e culturais de 

seu território. 

Objetivos Específicos 

• Analisar a geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo; 

• Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na 

configuração de paisagens e estruturação da vida em sociedade; 

• Saber utilizar os procedimentos básicos de observação, descrição, registro, comparação, 

análise e síntese na coleta e tratamento da informação, seja através de fontes escritas ou 

imagéticas; 

• Utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações em linguagem 

cartográfica, observando a necessidade de indicações de direção, distância e orientação.  

Estratégias Metodológicas 

• Leitura, exposição e interpretação de textos informativos e descritivos; 

• Realização de pesquisa em diferentes fontes de informação; 

• Trabalho de campo para análise teoria e prática; 

• Organização de resumos ou sínteses; 

• Exibição de filmes como recurso complementar; 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

  

De modo geral, percebemos que o plano de ensino possui um respaldo didático-

metodológico em torno dos conteúdos do livro didático. Na justificativa do plano, é possível 

identificarmos a existência de uma intencionalidade por parte do docente sobre a importância 

fornecida aos conteúdos no trabalho com a geografia. Para P1, essa relevância dada aos 

conteúdos expressos no manual didático, torna permissível a criação de espaços de discussões 

e o incremento de práticas que permitam aos mesmos estabelecerem um raciocínio sobre as 

questões do mundo e do espaço geográficos em suas respectivas dimensões e escalas.  

Nos pressupostos representados no plano de ensino, o que também se mostra evidente, 

em relação aos conteúdos no ensino de geografia, é que estes se caracterizam como 

ferramentas essenciais para estimular o fortalecimento das relações pessoais entre os sujeitos, 

sejam elas materializadas dentro ou fora do contexto escolar. Em outras palavras, é como se 

na concepção do professor, os conteúdos, ao se revestirem por esta finalidade, exercem um 
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papel fundamental na articulação dos propósitos do ensino de geografia com a necessidade de 

se considerar as realidades vivenciadas na prática pelos educandos, na sociedade e nos lugares 

em que habitam. 

Ainda sobre os conteúdos, no plano de ensino, existe um ponto interessante a ser 

discorrido: a forma como os mesmos se encontram organizados. Como vemos, no plano, os 

conteúdos aparecem listados a partir de unidades didáticas, subdivididas em tópicos. É 

possível notar que junto à relação dos conteúdos não estão especificadas as habilidades a 

serem desenvolvidas pelos educandos correspondentes a cada tema geográfico e, nem mesmo, 

a delimitação de tempo para o estudo de cada conteúdo. O que se observa é uma catalogação 

de títulos, cujas entrelinhas nos apontam uma fragmentação entre as categorias geográficas.  

As discussões relacionadas aos conceitos chaves da geografia (lugar, espaço 

geográfico, paisagem) aparecem em primeiro lugar. Em sequência, têm-se as discussões sobre 

as visões científicas da Terra e dos elementos cartográficos, além das que versam sobre os 

aspectos físico-naturais da geografia, tendo, por fim, as questões sobre o espaço na condição 

de instância produtiva e econômica. Esta situação, quando pensada por um viés metodológico 

do ensino pode surgir como elemento importante para inferirmos algumas reflexões.  

Como frisamos anteriormente, ao se trabalhar os conhecimentos geográficos na escola, 

torna-se necessário que o professor, mediante o processo de abordagem, possa atribuir 

funcionalidade ao que está sendo ensinado aos educandos. Entendemos que no trabalho 

docente a tarefa de saber selecionar coerentemente os conteúdos em relação às exigências da 

matéria a ser assimilada e suas objetivações, se constitui como uma atividade relevante no 

ensino. Os educandos precisam ter clareza sobre o que estão estudando e em quais 

circunstâncias poderão utilizar estes conhecimentos em sua vida. É fundamental que no plano 

de ensino os conteúdos estejam articulados quanto às suas unidades e concepções. Ao se 

portar por estes requisitos orientadores, cremos que o docente poderá não somente tornar os 

conhecimentos geográficos mais significativos aos educandos, mas, sobretudo, o próprio 

ensino desta disciplina uma realidade mais valorizada em termos de aprendizagem.  

Quanto ao rol dos objetivos apresentados no plano de ensino, dentro de uma 

perspectiva metodológica, notamos que as pretensões traçadas frente ao trabalho com os 

conteúdos geográficos, referenciam-se pelas orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1997. Isso se torna notório quando em suas representações, enfoca-se a 

importância de se trabalhar a geografia, tendo como principal intuito mediar os 

conhecimentos partindo de uma compreensão analítica da multiplicidade dos espaços e as 

convicções de uma formação para a cidadania.  
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Este reconhecimento pode ser mais bem evidenciado quando em comparação aos 

pressupostos dos PCNS, encontramos uma premissa sobre a necessidade de inserir nas ações 

do trabalho didático-metodológico com a geografia, atividades que permitam aos educandos 

exercitarem e desenvolverem suas habilidades. Tais atividades, conforme nos mostra o plano 

de ensino e os PCNS, se referem à importância dos alunos mostrarem-se capazes de fazer uso 

dos diversos instrumentos tecnológicos e comunicacionais no sentido de possibilitar as 

compreensões acerca das informações geográficas e a efetivação de práticas que os levem a 

interpretar a dinâmica e os elementos do espaço.  

Estas práticas, segundo nos mostra os PCNS, fazem menção à necessidade dos 

educandos saberem observar, conhecer, explicar e comparar as características do lugar em que 

vivem, das diferentes paisagens e do próprio espaço geográfico (BRASIL, 1997). Dentre estas 

atividades, está a relevância dos educandos aprenderem a se localizarem no espaço por meio 

dos conhecimentos cartográficos. Outro fator que observamos nos objetivos e que merece ser 

destacado brevemente aqui, diz respeito à ausência de pretensões específicas voltadas para a 

compreensão do homem diante das questões naturais da geografia.  

No conjunto dos objetivos, a única porção onde encontramos uma inferência mais 

aproximada a tal vertente é quando o docente elenca os procedimentos a serem empregados 

pelos educandos no alcance dos resultados. Este fato nos leva a perceber a existência de uma 

contrariedade quanto aos conteúdos sobre os aspectos físicos da geografia e sua importância 

para os conhecimentos. No plano de ensino, outro elemento que também identificamos foi às 

estratégias metodológicas pensadas pelo professor. Ao observarmos suas especificações, 

entendemos que, por parte de P1, existe um interesse de inserir em sua prática procedimentos 

estratégicos que fomente nos educandos a possibilidade de confrontarem seus conhecimentos 

de mundo com os desígnios da geografia. No plano, estas estratégias configuram-se de 

maneira diversa e denotadas por importantes intencionalidades como permitir e incentivar os 

educandos a exercitarem a atividade de leitura e escrita, a sintetização e sistematização de 

ideias a partir dos recursos didáticos, bem como aproximações com os elementos e fenômenos 

do espaço. Vejamos agora o plano de P2.  

 

3.3.2 Plano de Ensino de P2: breves considerações 

 

 Em relação ao plano de ensino P1, observamos que o plano elaborado por P2 

apresenta algumas similaridades e diferenças quanto aos aspectos que devem compor o 

referido documento. Sobre os componentes, verificamos que o plano de ensino de P2, contém: 
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objetivo da disciplina de geografia, relação de conteúdos e estratégias metodológicas. O 

quadro 07 nos traz estas representações.   

 

Quadro 7: Plano de Ensino de P2 

Plano de ensino de geografia: 6º Ano 

Objetivo da Disciplina: Promover análises, reflexões e compreensões das informações dos 

conteúdos didáticos, além de permitir a interação entre os agentes envolvidos, relacionando a 

teoria com a prática, com foco no espaço geográfico, no lugar e na paisagem, observando o 

homem como o principal agente de transformação do espaço. 

Conteúdo Programático 

• 1º Bimestre 

• A paisagem; 

• Lugar, espaço geográfico e sociedade; 

• Planeta Terra: características e 

movimentos; 

• 2º Bimestre 

• A orientação no espaço geográfico; 

• A representação do espaço geográfico; 

• Interior da Terra e a crista terrestre; 

• 3º Bimestre  

• Relevo e seus agentes modificadores; 

• Atmosfera, tempo e clima; 

• Tipos de Clima; 

• 4º Bimestre 

• Coberturas vegetais; 

• Água – Importância e formas de uso; 

• Oceanos e Mares; 

• Águas continentais; 

Procedimentos Metodológicos 

• Leituras exploratórias de textos e imagens; 

• Discussão de conteúdos; 

• Atividades de resolução de exercícios, acompanhamento de resolução e correção;  

• Prova escrita individual; 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

 Através do documento exposto, foi possível identificar que não existe uma justificativa 

que demonstre a importância de se estudar a geografia. O que se torna demonstrável são 

pretensões bem generalizadas de especificações esperadas para o ensino de geografia. No 

objetivo direcionado à disciplina de geografia, observamos, assim como no plano de P1, que 

os principais instrumentos voltados para se pensar às ações no trabalho de P2 são os 

conteúdos do livro didático.  

Em termos gerais, notamos que a menção feita aos conteúdos no plano de ensino de 

P2, condensa uma concepção de que por meio destes, pode-se, no processo de ensino, criar 

situações facilitando a relação dos fundamentos teóricos da geografia com a prática dos 

educandos, tendo como palco de representação o espaço geográfico e seus elementos onde o 

homem passa ser considerado como principal agente modificador. No que se refere ao modo 

como os conteúdos se encontram dispostos, percebemos que a estrutura dos mesmos se 

assemelha ao plano de P1, no sentido de estarem definidos por temas específicos e não 

apresentarem uma caracterização de competências particulares a serem alcançadas pelos 

educandos.   
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Temáticas como paisagem, lugar e espaço geográfico, aparecem sequenciadas pelas 

discussões sobre os fundamentos científicos do planeta Terra em um primeiro bloco. No 

segundo, têm-se os temas da cartografia e as abordagens da Terra enquanto planeta. Por fim, 

observam-se as menções a respeito dos aspectos físicos e naturais da geografia. Por se tratar 

de um plano “sucinto” não nos foi permitido identificar em quais orientações curriculares o 

mesmo se baseia, fato este que nos leva a compreender que, por parte do docente, torna-se 

demonstrada uma insuficiência de informações sobre as concepções teórico-metodológicas 

defendidas e sustentadas no plano para a prática com o ensino de geografia. Essa acepção se 

reflete, precisamente, quando observamos, por exemplo, as estratégias metodológicas 

selecionadas no plano de ensino do professor.  

No conjunto dos procedimentos elencados, visualizamos que existem atividades que 

vão desde o trabalho com textos e leitura de imagens, exposição de conteúdos, resolução de 

exercícios, até a tradicional prova escrita. Todavia, na estruturação do plano de ensino não nos 

fica clarificado em que perspectivas e para quais finalidades estas estratégias estão voltadas 

em relação aos educandos no processo de mediação dos conhecimentos geográficos.  

No próximo capítulo, veremos as práticas dos professores buscando compreender se as 

mesmas possuem uma articulação com as orientações metodológicas das escolas e os planos 

de ensino apesentados neste capítulo.  
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4 METODOLOGIAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

DOCENTES  

 

Neste capítulo analisam-se as concepções e as práticas docentes em relação às 

metodologias de ensino em geografia. Para isso, consideramos os aspectos sobre a formação e 

atuação profissional dos professores e ações desenvolvidas na sala de aula. O presente 

capítulo contém duas seções. A primeira traz um breve perfil dos docentes pesquisados e suas 

concepções a respeito das metodologias de ensino em geografia. A segunda contempla as 

práticas em relação ao emprego das estratégias metodológicas, o uso de recursos didáticos e 

as atividades desenvolvidas em sala. Na mesma seção, busca-se ainda conhecer as 

similaridades e diferenças existentes no processo metodológico dos professores.  

 

4.1 OS PROFESSORES E SUAS CONCEPÇÕES SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO 

EM GEOGRAFIA  

 

 

Para perpassarmos pela relação estabelecida entre metodologias de ensino e a prática 

docente em geografia é necessário que atentemos para alguns aspectos que envolvem o 

processo de ensino desta disciplina. Cavalcanti (2012) nos apresenta um ponto interessante 

sobre esta questão. A autora ressalta que, ao professor é fundamental possuir um 

conhecimento das dimensões metodológicas que devem sustentar as bases teóricas do seu 

campo científico e dos métodos pedagógicos direcionados ao alcance dos objetivos e as 

finalidades do processo de ensino.  

A ideia da autora nos permite compreender que dentre essas especificações encontra-

se a maneira de como as metodologias de ensino e sua relevância com a matéria ensinada na 

escola é compreendida. Com base nisso, buscamos conhecer as concepções dos professores 

pesquisados a esse respeito. Antes, traçamos um breve perfil dos docentes considerando seus 

aspectos de formação e atuação profissional. Esses perfis podem ser visualizados no quadro 

08. 

 

Quadro 8: Perfil dos professores de geografia 

Professor 

Escola 

IES de Formação 

em Geografia 

Ano de 

Ingresso e 

Egresso 

Carga 

Horária de 

Trabalho 

Pós-

Graduação 

Tempo de 

Docência na 

Geografia 

P1/E1 UERN/CAMEAM 2008/2012 30 Especialização 17 

P2/E2 UERN/CAMEAM 2006/2010 40 Especialização 

Mestrado 

03 

Fonte: Questionário, 2018. 
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O quadro nos mostra algumas similaridades e diferenças no tocante ao perfil dos 

professores. Na primeira coluna, identificamos que os docentes tiveram como espaço formal 

de graduação em geografia, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A 

respeito do período de ingresso e egresso, os professores apresentaram diferenças quanto ao 

tempo de permanência no curso. Sobre o regime de trabalho os docentes também 

apresentaram diferenças concernentes à carga horária exercida. As informações do regime de 

trabalho dos professores puderam ser justificadas pelo seguinte: P1 contém como carga 

horária na escola, 30 (trinta) horas. Deste conjunto, 20 (vinte) delas são exercidas em sala de 

aula e as outras 10 (dez) horas, em atividades de planejamento. As disciplinas ministradas por 

P1 em todas as turmas dos anos finais do ensino fundamental são geografia e ensino religioso.  

Em P2, observamos que o mesmo possui em seu regime de trabalho uma carga horária 

de 40 (quarenta) horas, distribuídas em atividades na sala de aula e planejamento. Na 

instituição em que se encontra vinculado, além da geografia, P2 também leciona as disciplinas 

de história e artes nos turnos matutino e vespertino. Segundo o docente, a distribuição destas 

disciplinas está dividida da seguinte forma: geografia nos 6º e 7º anos (A e B); história nos 8º 

e 9º anos (A e B) e artes em todas as turmas do turno matutino. No turno vespertino, P2 

ministra história e artes somente nos 8º e 9º anos.  

Com relação à qualificação profissional, ambos os docentes possuem pós-graduação, o 

que nos leva a compreender que, por parte dos professores, tem havido uma preocupação pela 

busca de um aperfeiçoamento na formação. Sobre o tempo de experiência na docência com a 

geografia, subcritério pelo qual nos respaldamos para escolhermos os professores 

participantes da pesquisa, observamos a existência de algumas diferenças. P1, como 

visualizamos no quadro, demonstra possuir uma representativa experiência com esta 

disciplina. Na escola em que trabalha atualmente, o referido docente trabalha com a geografia 

há aproximadamente 03 (três) anos.  

Referente à P2, observamos que o tempo de docência com a geografia é de 03 (três) 

anos. Na escola em que trabalha atualmente, o professor ensina geografia há 

aproximadamente 01 (um) ano. É interessante mencionar que sua atuação como docente não 

se ocorre somente com a geografia nesta escola. Além desta instituição, P2 também assume a 

função de professor de geografia em outra escola do município de Pau dos Ferros, nos anos 

finais do Ensino Fundamental e ainda a função de mediador em cursos técnicos no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

Ao considerarmos o tempo de experiência dos professores no ensino de geografia, 

partimos da concepção de que essa característica, quando voltada para o desenvolvimento da 
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prática, surge como fator relevante para justificar as compreensões que os docentes possuem 

sobre as realidades que abrangem o trabalho com as metodologias no ensino desta disciplina. 

Sendo assim, apresentamos as concepções dos professores a respeito das metodologias de 

ensino no trabalho com a geografia. Na oportunidade, também discorremos sobre os 

elementos que os docentes consideram ser importantes para a prática de ensino com a 

geografia no sentido metodológico. As respostas dos docentes estão representadas no quadro 

09. 

 

Quadro 9: Concepções dos professores sobre as metodologias de ensino em geografia 

Professores Qual a sua concepção sobre as metodologias de ensino no trabalho com a 

geografia? 

 

P1 

O ensino metodológico em geografia tem que estar pautado na preparação da 

formação cidadã para que o indivíduo possa construir seus conhecimentos e ser 

participativo e ativo no espaço onde o mesmo está inserido. 

 

 

P2 

O professor pode apresentar diferentes metodologias de ensino sendo 

empregadas em sala de aula utilizando recursos didáticos diversos. A 

metodologia de ensino significa o conjunto de métodos aplicados à situação 

didático-pedagógica. Com isso, o professor pode aplicar diferentes 

metodologias de ensino buscando sempre uma aprendizagem efetiva dos 

educandos e utilizar recursos e técnicas variadas para não cair na rotina.  
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

 Nas falas dos docentes é possível notarmos uma diferenciação na maneira como as 

metodologias de ensino em geografia são concebidas. De acordo com P1, a concepção de 

metodologias de ensino no trabalho com a geografia, se constitui por um importante papel 

dentro do processo da aprendizagem dos educandos no sentido de prepará-los para o exercício 

da cidadania. Segundo o docente, essa formação pode estar interligada à tarefa de construção 

de conhecimentos para a formação de indivíduos capazes de compreender e atuar no processo 

de transformação do espaço em que estão inseridos. Na visão de P1, entendemos que a 

perspectiva representada pelas metodologias de ensino em geografia vincula-se a uma 

dimensão social de educação que permita, na prática, aos educandos, atuarem na vida em 

sociedade, percebendo-se como sujeitos que ocupam um espaço onde ocorrem diversos 

fenômenos que resultam da vida e do trabalho humano (CALLAI, 2003).  

Cavalcanti (2002) fortalece essa concepção ressaltando que na escola, as metodologias 

idealizadas no trabalho docente, encontram sentido maior quando a contextualização das 

práticas sociais dos educandos passa a ser considerada na viabilização do processo de 

construção dos conhecimentos e a realidade espacial. Diante do que nos colocam a autora e o 

professor entrevistado, compreendemos então que as metodologias de ensino no trabalho com 

a geografia são reforçadas pela necessidade de trazer ao cotidiano dos educandos as 



82 

 

problemáticas que rodeiam seus contextos e as possíveis influências que são ocasionadas na 

dinâmica do seu local.  

Nos pressupostos que versam sobre as orientações para se desenvolver um ensino de 

geografia com os educandos, uma das propostas voltadas para o trabalho docente é saber 

direcionar os conhecimentos com base em uma visão espacial da realidade. Ao realizar este 

exercício, acreditamos que se torne possível ao professor fomentar nos educandos a 

compreensão de que o espaço se constrói historicamente e que, nesse trajeto existem fatores 

que assumiram novas formas no decorrer do tempo. Outra referência para mediar esta relação 

no trabalho docente com a geografia, entendemos que também pode estar relacionada à 

importância do professor tomar como ponto norteador no processo de ensino as composições 

do espaço em diferentes escalas e dimensões de análises.  

Callai (2000) ao indicar esse direcionamento para o ensino de geografia numa 

perspectiva metodológica salienta que ao tentar explicar os acontecimentos ocorridos no 

espaço em suas escalas de análise, o professor pode proporcionar aos educandos construírem 

análises mais consequentes do espaço em que estão inseridos. No entanto, é preciso 

reconhecer que tal ação, no contexto que envolve o ensino de geografia, embora se mostre 

como relevante para a construção das aprendizagens, ainda se constitui como um desafio a ser 

realizado no trabalho docente.  

Como frisado no capítulo introdutório desta dissertação, efetivar o desenvolvimento 

desta tarefa na escola se vincula às muitas das problemáticas que os docentes têm vivenciado 

em sua prática. O distanciamento entre o que se é discutido academicamente e o que se pratica 

na realidade escolar, se torna, muitas vezes incoerente nas formas de operacionalizar o ensino 

na escola. Destarte, entendemos que desenvolver um ensino contextualizado às realidades, se 

utilizando destas orientações, nos tempos atuais, por um lado, se configura como uma lacuna 

ainda existente na prática e, por outro, como uma atividade possível de ser realizada quando a 

importância de teorizar a vida para que os educandos possam compreendê-la e representá-la 

melhor (CASTROGIOVANNI, 2000) passa a ser considerada.  

Na concepção de P2, identificamos outro sentido para as metodologias de ensino na 

geografia, se comparada a de P1. O docente parte da ideia de que as metodologias fazem 

referência a uma conjuntura de métodos que podem ser aplicados às ações de caráter didático-

pedagógicas no intuito de possibilitar aos educandos a construção de aprendizagens efetivas. 

Por mais que não esteja explícita uma perspectiva que ultrapasse a caracterização técnica do 

trabalho pedagógico com a geografia, podemos inferir que, ao ressaltar que as metodologias 

de ensino encontram uma associação com o modo de orientar a atividade pedagógica do 
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professor, o docente nos fornece uma compreensão de que existe uma intencionalidade dada 

ao processo de ensino. Na fala de P2, é possível constatar também que, apesar dessa visão 

apresentar-se de maneira subtendida, existe uma defesa de que as metodologias se encontram 

vinculadas à ideia de estratégias metodológicas direcionadas ao ensino de conteúdos como 

mecanismos propiciadores de uma dinamização da aula. Essa visão é reforçada quando o 

professor menciona a importância de se utilizar junto as metodologias, compreendidas nesse 

sentido como estratégias, a inserção de técnicas e recursos didáticos para promover mudanças 

na rotina da sala de aula. 

A concepção apresentada pelo docente sobre as metodologias interligadas ao uso de 

elementos instrumentais para o ensino de geografia surge como ponto interessante a ser 

pensado, uma vez que nos impulsiona a conhecer quais os possíveis condicionantes que leva 

P2 a conceber as metodologias de ensino neste formato. Assim sendo, acreditamos que para 

melhor compreendermos sua justificativa ante a concepção apresentada, se torna importante 

recorremos aos aspectos que segundo P1 e P2 precisam ser considerados para se pensar o 

trabalho com as metodologias no ensino de geografia. As respostas podem ser visualizadas no 

quadro 10. 

 

Quadro 10: Aspectos considerados para pensar as metodologias no ensino de geografia 

Professores Para você que aspectos devem ser considerados para se pensar as 

metodologias no ensino de geografia? 

 

P1 

No meu ponto de vista, devem-se priorizar elementos que norteiam os alunos a 

se sentirem motivados e estimulados para que eles possam interpretar as 

informações e contextualizar com sua realidade. Com relação aos elementos, 

deve-se considerar o cotidiano dos alunos e o espaço em que vivem. 

 

 

 

 

 

P2 

No ensino de geografia devemos considerar a realidade no seu conjunto, pois o 

espaço é dinâmico e sofre alterações em função das ações humanas. O aluno 

deve ser orientado no sentido de perceber-se como elemento ativo do seu 

processo histórico, buscando uma educação que contribua para seu 

desenvolvimento e que possibilite ao mesmo atuar como ser pensante na 

perspectiva da construção do conhecimento. [...] Os avanços científicos e 

tecnológicos vêm modificando os espaços e o modo de vida em sociedade. 

Com isso, nós educadores estamos diariamente se deparando com inúmeros 

desafios na prática escolar, pois a indisciplina, a ausência da família, a falta de 

interesse dos alunos vem sendo frequente no ensino atualmente. Por este 

motivo, compreendemos que as metodologias aplicadas ao ensino devem ser 

pensadas de acordo com cada realidade escolar.  
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

 As falas dos professores apresentam algumas semelhanças a respeito dos aspectos 

necessários para se pensar as metodologias no ensino de geografia. Na resposta de P1, 

observamos que um dos aspectos apontados para se pensar o processo metodológico no 
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ensino de geografia é a importância de estabelecer uma associação daquilo que os educandos 

vivenciam em sua prática com o espaço em que estão inseridos. O docente menciona que a 

relação construída por este aspecto, no ensino, se torna primordial para orientar os educandos 

a entenderem o lugar em que vivem e atuam. P1 ainda ressalta a necessidade de possibilitar 

aos educandos se sentirem instigados na tarefa de construírem suas interpretações acerca dos 

conhecimentos geográficos e tentar contextualizá-los com o seu mundo.  

Diante disso, entendemos que o trabalho docente se caracteriza como uma atividade 

crucial, tendo em vista que no processo de ensino o professor assume o papel de mediador, 

possuindo a oportunidade durante a abordagem dos conhecimentos de propiciar ocasiões que 

conduzam os educandos a se depararem com os conhecimentos já adquiridos por meio de suas 

experiências vividas e os reconstruídos no espaço escolar. Callai (2000) complementando esta 

ideia destaca que uma das designações voltada para o trabalho docente com a geografia, 

visando à efetivação deste exercício com os educandos, reside no fato de considerar a 

geografia como uma disciplina que abrange analisar as caracterizações das realidades deste 

mundo com as categorias inerentes à interpretação geográfica.  

Em vista disso, cremos que uma referência para melhor desenvolver a tarefa de 

contextualizar o mundo da vida
4
 com as bases geográficas do conhecimento, seja partir do 

trabalho com os conceitos geográficos.  

 

[...] Assim, professor e aluno estarão envolvidos em situações de 

aprendizagem que consideram o empírico, o reconhecimento do que existe 
no lugar, os conhecimentos que o aluno traz consigo a partir de suas 

vivências, e as buscas de teorização destas verdades. Contextualizando-as, os 

alunos fazem abstrações necessárias, trabalhando com os conceitos 

científicos e desencadeando a compreensão que permite ir cada vez mais 
além no sentido de generalizar experiências particulares e entender a 

realidade de forma mais ampla (CALLAI, 2000, p. 105). 

    

 A autora nos fornece a possibilidade de, mediante a fala de P1, fazermos uma 

aproximação de suas concepções sobre os aspectos considerados importantes no processo 

metodológico da geografia com a questão anterior relacionada à forma de como o docente 

compreende as metodologias de ensino no trabalho com a geografia. De acordo com P1, nas 

entrelinhas de sua resposta, percebemos que no ensino de geografia, existe a necessidade de 

desenvolver ações que estejam fundamentadas numa perspectiva de educação cuja finalidade 

                                                             
4 Com base em Callai (2005, p. 228) o mundo da vida, pode ser compreendido como o mundo “construído 

cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito 

da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos)”. 
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se volte para conduzir os educandos a se tornarem sujeitos questionadores e participativos na 

construção de suas aprendizagens.  

 Na fala de P2, se comparada a de P1, os elementos essenciais para se pensar as 

metodologias no ensino de geografia, apontam para a necessidade de se considerar outros 

contextos, além da tarefa de socializar os conhecimentos com o mundo real. O docente 

menciona a importância de ofertar aos educandos as possibilidades de mobilizarem seus 

conhecimentos para compreenderem suas realidades e papéis enquanto sujeitos inseridos em 

um espaço caracterizado por inúmeras transformações. Ainda na fala de P2, é possível 

identificarmos um destaque sobre o reconhecimento que se é atribuído ao ensino de geografia.  

Em sua resposta, o docente aponta a necessidade de que ao se trabalhar 

metodologicamente com a geografia, se torna indispensável possuir uma atenção para uma 

perspectiva das realidades, não por meio de uma dimensão fragmentada, mas, em sua 

totalidade. Para justificar essa concepção, P2 faz menção à ideia de que o espaço enquanto 

principal objeto de estudo da geografia se compõe de modo dinâmico, sofrendo ao longo dos 

tempos diversas alterações em detrimento dos aparatos técnico-científicos e das ações 

humanas. Esse pensamento levantado pelo professor nos permite identificarmos uma 

coerência com a forma de como o mesmo compreende os aspectos que podem ser 

considerados relevantes para se desenvolver um trabalho com as metodologias no ensino de 

geografia.  

A alusão conferida ao espaço no ensino de geografia, entendemos que se configura 

como uma base significativa no desenvolvimento da prática para se mediar essa relação entre 

as representações da vida dos educandos e os conhecimentos construídos no âmbito escolar. 

Essa nossa concepção se fortalece por Cavalcanti (2002, p. 19) quando a autora menciona: 

 

No ensino dessa disciplina, os saberes tomados como objeto de 

conhecimento pelo aluno são aqueles referentes ao espaço geográfico. O 

espaço geográfico não é apenas uma categoria teórica que serve para pensar 
e analisar cientificamente a realidade; ele é essa categoria justamente porque 

é algo vivido por nós e resultante de nossas ações. Isso significa que 

ensinamos Geografia nas escolas para que as pessoas desenvolvam uma 
percepção da espacialidade das coisas, nas coisas. As práticas sociais em 

geral, para que possam ser realizadas, necessitam de conhecimentos sobre o 

espaço, requerem conhecimento geográfico, ainda que não sistematizado. 

   

Indo ao encontro com o que nos diz a autora, é possível termos uma compreensão de 

que a ideia de espaço a ser evidenciada no ensino de geografia, deve levar em consideração as 

realidades que estão inseridas na sociedade e que passaram a influenciar a dinâmica da escola. 
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Isso se encontra presente em um momento da fala de P2, quando o mesmo faz referência às 

tecnologias e os avanços da ciência como elementos que tem trazido implicações nas formas 

de vida da sociedade, dos educandos e da escola. Para P2, estes aspectos têm surgido como 

uma realidade a ser enfrentada na prática, não somente pelo fato de se deparar com mudanças 

nos comportamentos da sociedade, mas principalmente pelo desencadeamento de certos 

desafios que precisam ser encarados cotidianamente na escola. 

Tais realidades, como já frisado no capítulo 1 desta dissertação, e agora reforçado pelo 

docente, se caracterizam pelo motivo de ter que lidar com o surgimento de diversas 

problemáticas relativas ao ensino, a exemplo da indisciplina presente escola e, 

principalmente, a falta de interesse e a desmotivação por parte dos educandos em aprender. 

Desse modo, compreendemos que ao inferir estas inquietações, por um lado, P2 levanta uma 

questão relevante a ser discutida na prática quando ressalta que ante este cenário de 

modificações, as metodologias de ensino necessitam ser pensada levando em consideração as 

realidades existentes em cada escola.  

Com base nesse pressuposto nos questionamos sobre de que modo, e a partir de quais 

mecanismos os professores de geografia têm trabalhado, na prática, o seu ensino na escola? 

Também nos indagamos se tais ações têm exercido, realmente, uma coerência com as 

concepções defendidas pelos docentes nesta investigação? Partindo destas interrogações, 

buscamos conhecer no tópico seguinte as possíveis respostas. 

 

4.2 A GEOGRAFIA NA PRÁTICA: AS ESTRATÉGIAS, OS RECURSOS DIDÁTICOS E 

AS TAREFAS PEDAGÓGICAS 

 

 Sabemos que para discorrermos sobre a prática com as metodologias de ensino em 

geografia, é preciso que transitemos por algumas questões essenciais em seu processo de 

ensino. Uma destas questões contempla a maneira do professor saber trabalhar os 

conhecimentos com os alunos. Isso implica de certa forma, na capacidade do docente possuir 

a habilidade de ordenar e sistematizar suas ações no delineamento de seu trabalho. Dentre 

essas ações, destacam-se a função de realizar a seleção dos conteúdos, a necessidade de 

possuir clareza sobre quais estratégias poderão ser aplicadas com os educandos. Neste 

conjunto também se enquadra a importância de atentar para a organização e escolha dos 

recursos e das atividades que serão desenvolvidas com os educandos.  

Antes de nos familiarizarmos com a prática dos professores, é importante mencionar a 

ideia de que as metodologias de ensino no trabalho com a geografia partem do princípio de 
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que existe uma intencionalidade a ser alcançada, e que, por este motivo, encontram-se 

fundamentadas em objetivos a serem atingidos. Sobre esse ponto, Cavalcanti (2008) ressalta 

que tais atribuições estão relacionadas principalmente ao trabalho do professor. Para a autora, 

a tarefa docente consiste em tornar possível a aprendizagem para o educando, sendo 

imprescindível, para isso, que o docente exerça no ensino o papel de interceptador. 

 A partir do que nos coloca a autora, é possível compreendermos que as metodologias 

de ensino ao se desenvolverem pela mediação didática, assumem papel relevante na 

construção das aprendizagens. Assim, entendemos que na escola, um dos caminhos pelo qual 

este processo pode se efetivar é por meio do ensino dos conteúdos e a forma como o professor 

estabelece o tratamento didático das informações e busca interligá-las a vida dos educandos. 

 

Neste encaminhamento, não está à preocupação de explorar todos os 

aspectos do fenômeno, mas está subjacente uma abordagem, um modo de 
pensar a respeito de algo, um raciocínio, uma maneira de pensar 

geograficamente, um raciocínio geográfico. Então, por trás dos conteúdos, 

fundamentando-os e direcionando-os, está a busca de ensinar um caminho 

metodológico de pensar sobre a realidade, sobre seus diferentes aspectos. 
Um modo de pensar que é peculiar, que é específico, que tem sido 

construído por uma área de conhecimento – esse é o objetivo mais geral de 

apresentar e trabalhar os conteúdos na geografia escolar. Essa afirmação tem 
a pretensão de salientar um elemento de extrema relevância para a definição 

de propostas de ensino, pois o que se afirma é que os conteúdos, os temas, 

são apresentados ao aluno em situações de ensino como meios de ajudá-lo a 
formar um pensamento peculiar sobre a realidade, na convicção de que esse 

pensamento contribui para suas práticas sociais [...] (CAVALCANTI, 2012, 

p. 135).     

 

Partindo deste entendimento, apontamos a relevância das estratégias e dos recursos 

utilizados na prática com o ensino de geografia, pois entendemos que não se torna suficiente 

trabalhar os conhecimentos sem contextualizá-los e problematizá-los com o mundo dos 

educandos. No trabalho docente é necessário aferir sentido e significado aos conhecimentos 

que se discutem na sala de aula a fim de que se convertam em instrumentos para a 

concretização de um pensamento geográfico à vida.  Como enfatizamos que no trabalho 

docente com as metodologias de ensino se torna necessário ao professor saber mediar os 

conhecimentos, compreendemos ser pertinente, a priori, apresentarmos a relação dos 

conteúdos trabalhados em sala pelos docentes pesquisados. Estes conteúdos serviram de base 

para identificarmos as diferenças e similaridades das estratégias, dos recursos didáticos e das 

atividades realizadas.  
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O interesse em apresentar esses conteúdos, está em demonstrar sua relevância para o 

trabalho com as metodologias de ensino, tendo em vista que é por meio deles que se torna 

possível não somente ensinar a observar a realidade, mas, sobretudo, compreendê-la 

(CAVALCANTI, 2012). A partir deste preceito apresentamos a sequência dos conteúdos 

trabalhados na escola pelos professores durante a fase de observação e as compreensões de 

como estes conteúdos podem ser abordados metodologicamente. A relação dos conteúdos está 

demonstrada no quadro 11. 

 

Quadro 11: Conteúdos geográficos trabalhados pelos professores 

Conteúdos trabalhados pelos docentes 

Professores Capítulos Temáticas 

 

 

 

 

 

P1 

1. OS LUGARES ONDE VOCÊ 

VIVE 

1 – O que é Lugar? 

2 - O Espaço Geográfico e a 

Paisagem; 

 

 

2.  ONDE FICA NOSSO 

PLANETA? 

1 – O Universo e a Terra; 

2 – Os movimentos da Terra; 

3 – A importância da posição da 

Terra no Sistema Solar; 

4 – A circulação geral da atmosfera; 

3. GEOLOGIA, RELEVO E 

SOLO 

1 – A crosta e a formação dos 

continentes; 

2 – Tipos de rochas; 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

1. A PAISAGEM 1 – O que é paisagem; 

2. LUGAR, ESPAÇO 

GEOGRÁFICO E A 

SOCIEDADE 

1 – O que é lugar; 

2 – O que é espaço geográfico; 

3 – As transformações do espaço 

geográfico; 

3. PLANETA TERRA – 

CARACTERÍSTICAS E 

MOVIMENTOS 

1 – O planeta em que vivemos; 

2 – Os movimentos da Terra; 

4. A ORIENTAÇÃO NO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

1 – Espaço geográfico: orientação; 

5. A REPRESENTAÇÃO DO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

1 – Mapas; 

6. INTERIOR DA TERRA E A 

CROSTA TERRESTRE 

1 – A formação do planeta Terra; 

2 – A estrutura interna da Terra e a 

crosta terrestre; 
Fonte: Livros didáticos dos 6º anos adotados pelas escolas5. 

 

O quadro nos mostra que a ordem dos conteúdos trabalhados pelos docentes obedece a 

uma sequência semelhante das temáticas. No topo dos temas apresentados aparece às 

discussões sobre as categorias e conceitos-chave da geografia. Tais abordagens se dão pelo 

                                                             
5 Em P1, o livro é: RIBEIRO, Wagner Costa. Por Dentro da Geografia. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Em 

P2, o livro é: LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lázaro. Geografia: Homem & Espaço. 26ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 



89 

 

estudo da paisagem, do lugar e do espaço geográfico, conceito este bastante destacado nas 

concepções dos docentes ao mencionarem a importância de se trabalhar as metodologias no 

ensino de geografia. O destaque das temáticas que abrangem os conceitos geográficos torna 

possível ao professor desenvolver com os educandos a construção de concepções voltadas 

para a explicação dos fenômenos ocorridos na sociedade.   

Como frisado no primeiro tópico deste capítulo, ao se orientar pelo trabalho com os 

conceitos, os professores podem estabelecer uma aproximação dos contextos em que vivem os 

educandos fazendo-os entender que o espaço em que habitam se modifica constantemente 

sendo fruto do processo de trabalho humano e dos mecanismos técnico-científicos nele 

expressos. As ideias de lugar e da paisagem também se mostram como fatores relevantes 

neste processo, tendo em vista que se constituem como materializações do espaço para 

intermediar as questões relacionadas ao presente e ao cotidiano dos educandos. 

Nos livros didáticos utilizados pelos docentes, os conteúdos cartográficos e as 

temáticas físico-naturais também são apresentados. No processo metodológico do ensino de 

geografia, trabalhar com estes conteúdos, se configura, de tal modo, como uma possibilidade 

de aproximar as questões relacionadas ao espaço geográfico com os lugares onde os 

educandos estão inseridos. Em suas concepções, os professores enfatizam que no trabalho 

com as metodologias de ensino em geografia existe a necessidade de estabelecer um diálogo 

entre sujeitos e o objeto de conhecimento para que se torne possível desenvolver nos e com os 

educandos capacidades de ler e interpretar suas espacialidades e práticas sociais.  

Nesse sentido, compreendemos que a natureza se compõe como um elemento inserido 

no espaço que se transforma cotidianamente pela sociedade. Para Castrogiovanni (2016), a 

geografia, quando mediada pelos estudos da natureza se torna rica em possibilitar a 

criatividade dos educandos. Na visão do autor, isso se justifica pelo fato de que a geografia, 

ao discutir a dinâmica da natureza, contribui significativamente para entender como as 

interações dos processos ocorridos no presente e suas implicações para o futuro estão 

organizadas.  

Não podemos nos esquecer das temáticas cartográficas. Pensando metodologicamente 

esta relação, no ensino de geografia ao se trabalhar com os conhecimentos cartográficos o 

professor pode instigar os educandos a representarem suas impressões no espaço cotidiano. 

Em posse disso, tentamos conhecer junto aos docentes como a relação entre metodologias de 

ensino e o processo de abordagem dos conteúdos geográficos passa a ser compreendida. 

Também nos voltamos para identificarmos, a partir das concepções dos professores quais 
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estratégias e recursos são utilizados no trabalho com a geografia. As respostas estão 

apresentadas nos quadros 12 e 13. 

 

Quadro 12: Relação entre metodologias de ensino e abordagem de conteúdos geográficos. 

Professores Como você compreende a relação entre metodologias de ensino e o 

processo de abordagem dos conteúdos geográficos? 

 
P1 

Acho importante essa relação, porque, contribui no processo de aprendizagem 

do aluno. As metodologias devem ser sempre incorporadas aos conteúdos para 

ajudar tanto professor como o aluno na construção do conhecimento de 

Geografia.  
 

 

P2 

No caso da Geografia são diversos os mecanismos que podem ser usados nesse 

processo, pois é preciso dinamizar as aulas e trazer os conteúdos geográficos 

sempre relacionando a vivencia do aluno, para que os conteúdos tenham 

significado e alcance os objetivos satisfatórios do trabalho pedagógico.  
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

Nas respostas dos docentes, observamos a existência de uma similaridade no tocante 

às compreensões sobre a relação entre metodologias de ensino e as formas de abordagem dos 

conteúdos geográficos. Em P1, o entendimento de tal relação parte do princípio de que as 

metodologias de ensino fornecem ao processo de aprendizagem dos educandos uma 

importante contribuição. Para o professor, ao existir uma objetivação em se trabalhar com a 

mediação dos conteúdos geográficos no processo de ensino, é preciso que haja uma 

incorporação das metodologias cuja finalidade esteja em auxiliar não somente o trabalho 

docente, mas principalmente a mobilização dos conhecimentos.  

 Castelhar e Vilhena (2010) contribuindo com esta concepção salientam que, ao 

selecionar os conteúdos o professor necessita ter como respaldo uma concepção metodológica 

com a qual irá se valer para desenvolver as bases teóricas da aprendizagem. Para as autoras, o 

tratamento fornecido ao domínio dos conhecimentos, nesta discussão, entendidos pelos 

conteúdos geográficos, não se deve caracterizar como algo mecânico, mas, como uma ação 

que demande uma coerência com as realidades, articulando, para isso, os pressupostos 

teóricos com a prática.  

Esse pensamento apresentado pelas autoras pode ser articulado à concepção de P2 

quando ressalta que ao se trabalhar a geografia tendo como base a relação entre metodologias 

de ensino e a abordagem dos conteúdos, é permitido estabelecer uma socialização dos 

conhecimentos com as experiências dos educandos, fazendo com que as finalidades do ensino 

sejam alcançadas e que os conhecimentos encontrem significado na prática dos educandos. 

Com relação à questão 06, por parte dos docentes, obtivemos as seguintes respostas (Quadro 

13). 
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Quadro 13: Uso de estratégias e recursos e sua influência no processo metodológico do ensino de geografia 

Professores Em suas aulas, quais estratégias e recursos você utiliza para trabalhar os 

conteúdos geográficos? Na sua concepção, de que forma estes elementos 

influenciam no processo metodológico do ensino de geografia?  

 
 

 

P1 

Nas minhas aulas, faço uso da aula expositiva e basicamente do que a escola 

disponibiliza como recursos. Porém, normalmente, faço uso do livro didático e 

quadro. Também trabalho com atividades do livro de forma pesquisada, às 

vezes, realizadas em grupo e individual. Sempre que possível realizo 

atividades de campo. Na minha concepção estes elementos estimulam o aluno 

a buscar informações que ele não obteve no livro didático e também faz com 

que as aulas se tornem mais interessantes e menos enfadonha em que o aluno 

só escreve e lê. 
 

 

 

 

 

 

P2 

Sempre utilizo o livro didático e quadro como suporte. Procuro sempre 

estimular a leitura oral e escrita e tarefas que exigem do aluno escrever, pois, 

hoje em dia, percebo que os alunos têm perdido o hábito da leitura e escrevem 

muito pouco. Procuro solicitar, sempre que possível, à realização de resumos 

individuais do assunto estudado para forçar o aluno a ler e escrever. Às vezes, 

realizo trabalhos em grupo. Procuro sempre passar pesquisas e apresentação 

de trabalhos para exercitar o poder de sistematização e desenvoltura do aluno. 

Quando se torna viável, utilizo em minhas aulas filmes, mapas, músicas, 

computador, jogos e aulas práticas, além de atividades dinâmicas. Contudo, 

entendo que o uso desses elementos contribui para levar em consideração o 

conteúdo a ser estudado, o nível da turma e a realidade vivida, pois é preciso 

variar para dinamizar as aulas e não cair na rotina. Além disso, compreendo 

que estes elementos tornam mais fáceis as compreensões dos conteúdos.   
Fonte: Entrevista, 2018. 

 

Diante do que nos apontam os docentes, identificamos diversas similaridades 

referentes ao emprego de estratégias metodológicas e a utilização de recursos didáticos no 

ensino de geografia. Em ambas as concepções, verificamos, por exemplo, que a aula 

expositiva se sobressai, tendo como principais recursos de apoio o livro didático e o quadro, e 

em vezes, de outros materiais como o filme e atividades realizadas de forma prática. Isso nos 

mostra que, nos tempos atuais, os professores têm se inquietado em buscar inserir outros 

recursos no sentido de desenvolver uma mediação mais significativa dos conteúdos 

geográficos.  

Nas falas dos professores, um aspecto que nos chama a atenção, diz respeito à 

preocupação dos docentes em buscar trabalhar com os educandos exercícios que estimulem o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para o processo da aprendizagem da geografia, a 

exemplo das práticas de leitura, escrita e pesquisa. Além dessas, também se destaca o 

incentivo em compreender a importância da comunicação na sala de aula, do trabalho em 

equipe e o exercício das potencialidades individuais dos educandos.  
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Na prática dos docentes, entendemos que a utilização destas estratégias e recursos, no 

ensino de geografia, se apresenta como ações positivas quando pensamos o trabalho com as 

metodologias de ensino. Ao direcionar o incremento destas atividades, acreditamos que os 

professores podem possibilitar aos educandos a adquirirem certa autonomia nas formas de se 

relacionar com os conhecimentos e se sentirem motivados na busca por aprender e reconhecer 

a importância destes conhecimentos para sua vida. Estas implicações, também condizem com 

a forma como os professores compreendem a influência que as estratégias e os recursos 

didáticos representam no processo metodológico do ensino de geografia.  

Na concepção de P1, por exemplo, essa justificativa se fortalece quando o docente 

ressalta que a presença destes elementos no ensino de geografia corrobora para dar sentido às 

práticas interligadas ao caráter enfadonho desta disciplina na sala de aula. Na versão de P2, a 

influência destes fatores no processo metodológico do ensino de geografia, colabora para 

tornar mais simplificada a tarefa de mediar os conteúdos e auxiliar na assimilação dos 

conhecimentos pelos educandos. Em virtude disso, passemos a conhecer como estas 

estratégias têm sido desenvolvidas na sala de aula pelos docentes, bem como os recursos e as 

atividades pedagógicas. 

 

4.2.1 Sobre as Estratégias Metodológicas 

 

 Para Farias et al (2011), as estratégias são componentes operacionais de um percurso 

metodológico marcadas por uma intencionalidade em seus fins. Em Araújo (2011), as 

estratégias se materializam como elementos responsáveis por intermediar as relações entre 

educador e educando, se configurando, desse modo, como condições favoráveis e necessárias 

para o processo de ensino. No sentido metodológico do ensino de geografia, esta definição é 

apontada por Callai (2010) a partir da ideia do como fazer estando vinculada a uma proposta 

de ensino em que exista uma articulação entre objetivos, conteúdos e métodos direcionados ao 

tratamento didático dos conhecimentos. 

 

Em como se reconhece quais as estratégias adequadas para trabalhar o 

conteúdo específico da disciplina, que metodologias podem ser eficazes para 

alcançar os objetivos definidos. [...] O como tem por base de 
operacionalidade as estratégias para estudar o conteúdo, buscando alcançar o 

objetivo que se pretende (CALLAI, 2010, p. 31, grifo da autora). 

 

 Diante do que nos aponta a autora, compreendemos que as estratégias assumem 

relevante papel nas formas de mediar os conhecimentos no espaço escolar. Em nossas 
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observações, constatamos que nas práticas dos professores, a forma detectada para operar a 

mediação dos conteúdos ocorre por meio da aula expositiva, procedimento este sinalizado 

pelos docentes quando os questionamos sobre as estratégias utilizadas para se trabalhar os 

conteúdos geográficos em sala.  

Segundo Libâneo (2013), a aula expositiva se constitui um importante canal para se 

adquirir e construir conhecimentos. Para o autor, esta estratégia, também se caracteriza como 

uma ação necessária na prática docente desde que suas intenções se voltem para desenvolver a 

relação entre o pensamento e a coordenação das ideias dos educandos. Neste trabalho, não se 

constitui como nosso objetivo analisar a composição da aula em sua totalidade, mas, sim, 

compreender as concepções expressas em sua finalidade na prática dos docentes enquanto 

estratégia metodológica aplicada no ensino de geografia. 

Para melhor nos posicionarmos em relação as nossas análises, optamos pela definição 

de algumas categorias que pudessem nos possibilitar uma interpretação mais sistematizada 

dos resultados sobre a exposição dos professores. Estas categorias são: formato e centralidade 

da exposição, interação professor-aluno-conteúdo e relação conteúdo e vivência do aluno. É 

bom salientar que no processo de análise, também tentamos contextualizar tais categorias com 

algumas passagens relacionadas às ações dos docentes em sala de aula. Tais informações 

estão apresentadas no quadro 14. 

 

Quadro 14: Caracterização da exposição dos docentes 

Professores  Formato da 

exposição 

Centralidade da 

exposição 

Interação 

professor-aluno-

conteúdo 

Relação conteúdo 

e vivência do 

educando 
 

 

 

P1 

Transmissão 

verbal/oral e 

ilustrativa dos 

conteúdos 

Ênfase aligeirada 

e superficial em 

conceitos e 

demais 

informações do 

livro didático 

Pouca interação; 

Presença de pouco 

diálogo (com 

perguntas e 

respostas sem 

reflexão). 

 

 

Baixa ocorrência 

 

 

 

P2 

Transmissão 

verbal/oral e 

ilustrativa dos 

conteúdos 

Ênfase aligeirada 

e superficial em 

conceitos e 

demais 

informações do 

livro didático 

Pouca interação; 

Presença de pouco 

diálogo (com 

perguntas e 

respostas sem 

reflexão). 

 

 

Baixa ocorrência 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 No quadro é possível constatarmos marcas de uma geografia caracterizada como 

tradicional que se distancia de certa forma das concepções dos docentes descritas 
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anteriormente sobre as metodologias de ensino. Se voltarmos para o formato das exposições 

dos professores, poderemos ver que o ensino dos conteúdos se media pelo caráter verbalista 

combinando-se com elementos ilustrativos, estes, caracterizados pelo uso de recursos 

didáticos para a explicação dos conteúdos. Em nossas observações, de modo geral, 

identificamos que no ensino das temáticas geográficas, os docentes se constituem como 

aqueles que mediam os conhecimentos a partir de uma relação onde os educandos ainda se 

tornam receptores.  

Ao fazemos este apontamento, estamos convictos da complexidade em que nos 

debruçamos, tendo em vista que no contexto da geografia escolar muito tem se discutido 

sobre essa relação estabelecida entre professor-aluno-conteúdo no processo do ensino. Porém, 

acreditamos que diante do que nos deparamos até o momento, possíveis respostas precisam 

ser evidenciadas para justificar a realidade observada. É em Kaercher (2007a) que nos 

aproximamos de uma possibilidade mais compreensiva a respeito da questão sobre o 

tratamento das informações na sala de aula.  

O autor externa que diante de uma tão embaraçada realidade em que nos inserimos, o 

que se predomina nas escolas, e de maneira mais hegemônica na geografia escolar, é uma 

sucessão de informações sobre os lugares da Terra, denotando o sentido de que tudo cabe 

como sendo geografia. De maneira um tanto quanto crítica, o autor ressalta que em nossas 

aulas falamos de tudo, e paradoxalmente exercemos uma simplória e pouca relação com as 

categorias consideradas básicas da geografia (espaço, território, região, paisagem e lugar, etc). 

Essa premissa frisada por Kaercher (2007) corrobora com o interesse em justificarmos a 

centralidade da exposição dos conteúdos e seu modo ilustrativo. Assim sendo, chamamos a 

atenção para a forma como a mediação dos conceitos ocorria na exposição dos docentes. Para 

isso, tomemos como base alguns exemplos dispostos nos quadros 15 e 16. 

 
Quadro 15: Representação da centralidade da exposição de P1 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 
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Quadro 16: Representação da centralidade da exposição de P2 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

A centralidade da mediação expositiva realizada pelos docentes, ao trabalhar, por 

exemplo, o conteúdo sobre espaço geográfico e lugar, se associa a uma reprodução das 

informações já expressas no material didático. Aqui, nos esforçamos para demonstrar que a 

situação descrita parece se constituir como uma problemática ainda presente na sala de aula, 

em específico com a geografia, no modo de discursar teoricamente sobre os conteúdos com os 

educandos. Se nos reportarmos ao esquema apresentado, verificaremos que, por parte dos 

professores existe a necessidade de atribuir um aprofundamento mais sólido quanto aos 

pressupostos teóricos da geografia no estudo e compreensão de suas categorias.  

O quadro 14 deixa-nos clarificado um apontamento de que ao trabalharem por meio 

dos conteúdos com temáticas que envolvem diretamente uma abordagem dos conceitos, os 

docentes se detêm a seguir linearmente os pressupostos de cada fragmento do conteúdo. Isso 

nos coloca diante de um contexto onde se torna imprescindível destacar a ausência de um 

tratamento mais consubstanciado em relação a esta questão. Nas práticas observadas, notamos 

a falta de uma interlocução destas categorias com questões relacionadas à sociedade e, 

principalmente, com as experiências dos próprios educandos.  

Embora o caráter ilustrativo, representado pelo uso de desenhos reproduzidos do livro 

didático, no quadro, por um dos professores na exposição dos conteúdos e, até mesmo, pela 

utilização de outros materiais didáticos, como o globo e os mapas, por exemplo, tenha 

ocupado lugar nesse processo de abordagem, da mesma forma, identificamos que tais 

aspectos, semelhantemente, não perpassaram por uma representação contextualizada com os 

discursos professados pelos docentes. As ilustrações utilizadas em sala a partir dos recursos 

didáticos eram abordadas de forma vaga não envolvendo e nem inserindo situações que 

levassem os educandos a estabelecerem possíveis confrontos de ideias.  
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No primeiro tópico deste capítulo, falamos sobre o ensino dos conceitos na geografia 

partindo de uma compreensão que estes aspectos surgem como orientação possível ao 

trabalho docente. Entretanto, é preciso reforçar que a questão a qual se requer tomar como 

ponto de partida os conceitos no ensino de geografia, significa possibilitar aos educandos 

dialogarem com suas realidades, tendo em vista que tais categorias se configuram como 

representações simbólicas para contextualizar as práticas dos educandos. Cavalcanti (2012) 

discutindo a relação entre a abordagem de conceitos e o trabalho docente, diz: 

 

[...] O trabalho docente orientado para o desenvolvimento teórico dos alunos 

se desenvolve buscando estabelecer, com a intervenção deliberada do 

professor, a relação do aluno com o mundo objetivo. Nessa relação, o aluno 
desenvolve sua capacidade mental, sobretudo a de formar conceitos, para 

lidar com o mundo. Ajudar a formar conceitos é, portanto, papel central do 

professor. (CAVALCANTI, 2012, p. 158). 

  

No dizer da autora, um elemento nos chama a atenção: o papel que o docente 

representa na mobilização dos conhecimentos com os conceitos. Em sua assertiva, a autora 

expressa que, ao se trabalhar com conteúdos partindo de suas bases conceituais o professor 

assume uma importante posição nesse processo – a de intermediar condições favoráveis para a 

aprendizagem dos educandos. Com isso, significa então dizer que, ao docente, é cabível 

potencializar situações que se dirijam a estimular uma interação entre docente-conteúdo-

educando.  

Durante nossas observações, foram poucas as vezes que percebemos por parte dos 

educandos uma manifestação de interesse e atenção ao que os professores estavam querendo 

demonstrar através dos conteúdos. No quadro da exposição dos docentes, observamos que a 

presença de situações dialogadas quase não ocorria. Quando se evidenciavam na sala de aula, 

eram por meio de perguntas e respostas diretas sem a presença de uma condição temporal da 

fala mais prolongada entre educandos e professor. Em muitos casos, o que presenciamos na 

prática em sala de aula, era a missão de responder objetivamente as questões levantadas, 

fossem elas feitas pelos alunos aos docentes e pelos docentes aos alunos. 

Em poucas situações visualizamos algumas ocasiões em que os professores tentavam 

provocar os educandos a participarem da mediação. Estas ocorriam por intermédio de 

questionamentos. No entanto, ressaltamos que essa relação ocorria com baixa frequência. 

Com base nisso, falamos aqui de que não se trata unicamente de questionar os educandos por 

simplesmente questioná-los, e sim, de que é imprescindível dar significado às curiosidades e 

ao pensamento, tendo em vista que o conhecimento se constrói quando os sujeitos são 
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mobilizados a criarem suas próprias compreensões partindo do que sabem. Desse modo, 

apresentamos nos quadros 17 e 18 duas passagens referentes aos momentos em que os 

professores tentavam estabelecer situações de diálogo com os educandos ao questioná-los 

sobre alguns conteúdos. 

 
Quadro 17: Representação de diálogo na exposição de P1 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

Quadro 18: Representação de diálogo na exposição de P2 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

Perante o que nos mostram os quadros, observamos que as situações descritas na 

exposição dos docentes parecem estar associadas ao que discutimos a respeito da centralidade 

para com os conteúdos ao discorrermos sobre a ênfase concentrada nas dimensões conceituais 

de forma descontextualizada ao mundo dos educandos. As tentativas de diálogo demonstram 

não se fundamentar e nem partir de alusões aos fenômenos que permitam aos educandos 

criarem ligações com seu cotidiano de modo significativo. O que se mostrou perceptível foi 

uma falta de aprofundamento com relação aos pressupostos teórico da geografia no ensino de 

conteúdos. 
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Sobre esta questão, damos a Kaercher (2007a) a responsabilidade de torná-la mais 

clara a respeito do que queremos dizer com a relação dialógica no ensino de geografia, 

especificamente no processo de mediação dos conteúdos nas escolas observadas. 

 

[...] Há uma dispersão excessiva. Não são feitas sínteses parciais, não são 

organizadas as falas, não há um fio condutor via fala do professor. 

Resultado: janelas (= perguntas do professor) abertas em demasia geram 
mais turbilhão do que renovação do ar (= novas e organizadas ideias). 

Reforça a ideia de que Geografia fala de tudo, que tudo ‘é Geografia’ e, 

portanto, pouco fica sendo o central para as aulas de Geografia. O espaço, o 

arranjo, a arrumação e a localização das coisas e das pessoas nos lugares 
deixam de ser pensadas como hipóteses, como possibilidades, como 

problemas a serem discutidos em nome da ‘lição de coisas’, em nome da 

informação pela informação (KAERCHER, 2007, p. 30-31, grifo do autor). 

 

 Comparando a ilustração do autor com nossas impressões, dizemos que o sentido 

atribuído para as interações entre professor-aluno-conteúdo se reforça pela necessidade de 

transmitir as informações sem transcender as fronteiras da mensagem repassada. Como 

observado, a relação dialógica nos aparenta dirigir-se para uma finalidade distante do que 

realmente se volta os objetivos do ensino de geografia e a concepção metodológica apregoada 

pelos professores. Para o que nos afirma o autor, diante do que estamos a discutir, parece-nos 

ser compatível a ideia de que na escola dos tempos atuais, pouco se fala da geografia 

relacionada às questões do espaço e dos lugares onde se encontram impressas as experiências 

dos alunos. O objetivo assemelha-se unicamente em descrever as informações sem recorrer as 

suas implicações para a vida e confrontá-las com outras realidades, registros, eventos e/ou 

acontecimentos ocorridos na humanidade.  

A fim de que possamos verdadeiramente chamar de diálogo em uma interação que 

considere as curiosidades despertadas e as instigações aguçadas dos educandos, entendemos 

ser relevante perpassarmos por outra dimensão da prática pedagógica e metodológica do 

ensino e do significado do que realmente vem a ser e se configurar a aula. 

 

[...] Uma pedagogia que busque a vinculação contínua e permanente entre 
educação e meio social deve estar interessada em técnicas de ensino que 

produzam aprendizagens substanciais para os alunos. Tais técnicas devem se 

situar acima dos procedimentos didáticos chamados tradicionais, gerando-se 
a partir das contribuições que os mesmos podem proporcionar a um ensino 

transformador. São técnicas que estimulam a atividade e iniciativa dos 

alunos sem dispensar a iniciativa do professor ao mesmo tempo em que 
podem favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor sem deixar 

de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente (LOPES, 

2011, p. 44-45).       
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Por meio desse preceito nos deparamos com um desafio proposto ao professor no 

trabalho com a geografia em seus conteúdos. Por mais que as concepções sobre metodologias 

de ensino, frisadas pelos professores, caminhem em conformidade com a visão apresentada 

por Lopes (2011), compreendemos que na prática, o que persiste são ações que não se 

mostram articuladas com a concretização desta postura no trabalho docente. Talvez este se 

caracterize como um, dentre diversos outros motivos, pelo qual os docentes tenham que se 

defrontar com a difícil tarefa de correlacionar as experiências, o cotidiano e as práticas dos 

educados com os conteúdos na sala de aula.  

Acreditamos que nos entrepostos de nossas discussões levantadas e refletidas até aqui, 

a relação conteúdo e vivência dos educandos já tenha se mostrado evidente. No quadro da 

exposição, caracterizamos esta vertente como uma ação ainda permeada por certas 

dificuldades. Na exposição dos professores, percebemos que esta relação surgia aos nossos 

olhos de forma superficial, mas, por quê? Cremos que pelo motivo das informações, apesar de 

conterem sua centralidade em conceitos, serem ainda tratadas de maneira descritiva partindo 

de nomes e fatos.  

Por este viés Kaercher (2004, p. 139) menciona a existência de alguns fatores ou 

limitações que porventura sejam relevantes para explicar tal realidade na prática com a 

geografia. O autor aponta: 

 

[...] Primeiro: é comum, simplesmente, não haver aula, pelo menos no 

sentido do professor querer trabalhar algum conteúdo dentro de alguma linha 
de raciocínio lógico e coerente. Segundo: o que é passado para os alunos não 

tem uma teoria, uma linha de raciocínio, algo que junte as informações e lhes 

dê alguma coerência lógica ligada à Geografia. [...] Perigo: a Geografia se 

dilui em infinitos temas. Mas, os professores esquecem de ligar tais assuntos 
à disciplina, relacionar com o espaço vivido dos alunos, ou com as 

categorias e raciocínios ligados ao espaço [...]. 

 

 Por intermédio deste pensamento, nas análises sobre a relação conteúdo e vivência 

apontamos a existência de algumas lacunas na abordagem didática. Por exemplo, questionar 

simplesmente se: No Brasil existem ou não terremotos? Ou então: Sabem qual o clima que 

predomina na nossa região? Qual a importância do mapa? Onde o sol nasce e onde ele se 

põe? (estas foram algumas perguntas proferidas pelos docentes em alguns momentos de suas 

exposições), se configuram como questões que carecem obviamente de um 

redimensionamento mais incorporado sobre a ideia e as percepções de lugar dos educandos.  

Não somente isso, mas também precisam se mostrar como representações que 

possibilitem aos educandos irem além daquilo que apenas escutam e possam ser instigados a 
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verdadeiramente compreenderem o que se encontra por detrás destas indagações. A convicção 

que temos é que trabalhar com a realidade, requer ultrapassar esses limites. E é por parte de 

Cavalcanti (2012, p. 147) que encontramos uma possível resposta para tentarmos justificar 

esta realidade por nós observada. Ela no diz: 

 

Em depoimentos de professores ou em relatos de suas experiências, é 
possível perceber suas dificuldades para articular de modo consistente as 

escalas de apreensão do real. Esse fato pode levá-los muitas vezes a uma 

retomada do empirismo – ensinar baseado no local, no experimentado, no 
vivido, sem alterar a fundamentação epistemológica, sem ultrapassar a 

“linha” do empirismo. Ou seja, na intenção de motivar os alunos para as 

atividades de sala de aula, pela abordagem de temas de sua vida particular e 

da realidade imediata, o professor em alguns casos se limita a um empirismo 
sensualista e perde a oportunidade de ajudar os alunos a formar, pelo 

pensamento teórico, conceitos amplos que os ajudem a ir além de seu mundo 

imediato (grifos do autor). 

  

A abordagem apresentada pela autora compactua com nossos registros no sentido de 

fortalecer nossas impressões até aqui elucidadas. Ao falar do empirismo, acreditamos que sua 

menção faça referência ao modo vazio e descontextualizado que ainda permeia a prática 

metodológica com o trabalho dos conteúdos na escola. De tal modo, tem-se também o caráter 

reprodutivo e informacional dos temas abordados na escola por certa superficialidade, tal 

como identificamos em nossas observações. 

 

4.2.2 Sobre os recursos didáticos e as tarefas pedagógicas  

 

Farias et al (2011) ao discorrer sobre os critérios que devem estruturar as estratégias 

metodológicas, ressalta a posição que os recursos didáticos assumem neste conjunto. Para as 

autoras, os recursos quando considerados no viés das estratégias metodológicas aplicadas ao 

ensino surgem como elementos que devem integrar-se às definições de suas escolhas, com 

vista a contribuir para o processo de aprendizagem.  

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) reforçam essa concepção salientando que os 

recursos didáticos precisam obedecer em sua seleção e utilização a determinadas 

especificações, como por exemplo, a adequação aos objetivos propostos ao ensino devendo 

estar vinculados à maneira como o professor encaminha o seu trabalho e as representações 

que estes elementos trazem para o interior da aula. E nestes preceitos também se incluem as 

tarefas pedagógicas que de acordo com Libâneo (2013) se configuram como atividades que 

concorrem para uma assimilação dos conteúdos e uma fixação sistemática dos conhecimentos.  
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Sendo assim, partimos desta relação entre recursos e tarefas discorrendo sobre a 

utilidade e o desenvolvimento de tais mecanismos no ensino de geografia. Iniciemos 

demonstrando os recursos didáticos que foram identificados no período de nossas observações 

no trabalho dos professores com os conteúdos geográficos. A figura 04 nos mostra esses 

recursos.  

 

Figura 4: Recursos didáticos utilizados pelos professores 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Como observamos, o livro didático e o quadro se sobressaem na representação dos 

recursos utilizados pelos docentes no trabalho com os conteúdos geográficos. Em suas 

extremidades se localizam os demais recursos (filme, mapas e globos). Mas o que isso quer 

nos dizer? Queremos mostrar que na prática dos professores ao trabalharem com os conteúdos 

geográficos, os recursos utilizados com frequência foram o livro e o quadro, estando por este 

motivo, situados no núcleo da organização que dispomos para os recursos didáticos 

identificados.  

Já, no que se refere aos outros recursos e suas posições em relação ao livro e o quadro 

justifica-se pelo motivo de se caracterizarem como elementos que também tiveram sua 

utilidade, porém não de maneira tão proeminente. Dessa forma, buscamos discorrer sobre 

cada recurso em sua especificidade na prática dos docentes. Para isso é importante ressaltar 

que analisaremos cada instrumento levando em consideração seu uso pelos professores e as 

interligações com as tarefas pedagógicas realizadas em sala.  

Em vista disso, deixamos clarificado que o interesse em discutir os recursos 

associados às atividades está em entendermos que por intermédio destas ferramentas junto às 

estratégias aplicadas no ensino dos conteúdos geográficos, as tarefas podem ser mais bem 

orientadas e desenvolvidas com os educandos. O quadro 19 nos mostra uma síntese da 

utilização dos recursos pelos professores e sua relação com as atividades pedagógicas. 
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Quadro 19: Utilização dos recursos didáticos pelos professores e a relação com as tarefas pedagógicas 

 

Professores 

Livro Didático e 

Quadro/Tarefas 

Pedagógicas 

Globo Terrestre e 

Mapas/ Tarefas 

Pedagógicas 

Filme/ Tarefas 

Pedagógicas 

 

 

 

 

P1 

Uso frequente do livro e do 

quadro. Existe a reprodução 

de desenhos no quadro. As 

atividades referem-se à 

resolução de exercícios 

extraídos do livro didático e 

às vezes elaboradas pelo 

professor, com base no 

material didático.  

Não fez uso destes 

recursos. 

Utilizou 01 vez. A 

atividade refere-se à 

elaboração de um 

resumo. 

 

 

 

P2 

Uso frequente do livro e 

pouco uso do quadro. O livro 

era utilizado também para 

leituras compartilhadas. As 

atividades referem-se à 

resolução de exercícios 

extraídos diretamente do 

livro.  

Utilizados poucas 

vezes. As atividades 

referem-se à resolução 

de exercícios 

extraídos diretamente 

do livro.  

Não fez uso deste 

recurso. 

Fonte: Observação não participante/pesquisa de campo – Elaborado pelo autor, 2018. 

  

As informações expostas no quadro nos colocam diante de duas realidades um tanto 

quanto semelhantes, porém, demarcadas por algumas diferenças. O panorama geral nos indica 

que a utilização dos recursos didáticos surge como uma questão importante a ser discutida no 

âmbito das práticas no ensino de geografia. Por meio do quadro nos deparamos com 

determinadas situações concernentes ao trabalho com os conhecimentos geográficos que 

merecem ser aferidas considerando os pressupostos das metodologias de ensino desta 

disciplina. De antemão, vale ressaltar que frente a esta discussão, acreditamos ser relevante 

fazermos algumas inferências.  

Ao se propor realizar um trabalho que demande a utilização de recursos no ensino de 

geografia, é preciso que os professores sejam convictos de que cada instrumento a ser 

manuseado e inserido no processo de mediação dos conteúdos se reveste em sua forma de 

uma intencionalidade específica que necessita ser considerada ao se ensinar os temas 

geográficos. Esse pensamento também nos leva a uma certeza de que por estarem imbricados 

por uma finalidade, é fundamental que os recursos sejam selecionados corretamente 

obedecendo às aspirações do ensino e especialmente da área de conhecimento estudada, no 

caso aqui da geografia. Assim sendo, passaremos agora a visualizar as formas de uso destes 

recursos e suas relações com as atividades trabalhadas em sala. Iniciemos pelo livro didático, 

o quadro e as atividades de reprodução.  
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4.2.2.1 Livro Didático e Quadro/Atividades de reprodução de questões  

 

 Na prática dos docentes, observamos que dentre o livro e o quadro, o livro didático se 

mostra como o mais utilizado na sala de aula para a mediação dos conteúdos e no 

desenvolvimento das tarefas pedagógicas. Com relação ao quadro, é necessário que 

reconheçamos se tratar de um instrumento que também continha sua funcionalidade em certos 

momentos no trabalho dos docentes. Em P1, o uso do quadro se mostrava mais frequente. Em 

P2, o recurso parecia não ter muita utilidade, a não ser quando o docente utilizava para 

sinalizar questões que deveriam ser resolvidas pelos educandos.  

Antes de tecermos nossas análises sobre essas práticas, gostaríamos de apresentar 

algumas descrições referentes às ações dos professores com relação ao uso destes recursos e 

os direcionamentos das atividades pedagógicas com o intuito de fornecer-nos um melhor 

respaldo para as discussões. Os quadros 20 e 21 nos trazem estas representações. 

 
Quadro 20: Trecho descritivo sobre a utilização do livro didático e do quadro por P1 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

 

Quadro 21: Trecho descritivo sobre a utilização do livro didático e do quadro por P2 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 
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 Como percebemos, nas entrelinhas dos trechos descritos existem algumas 

similaridades e divergências na forma como os docentes se utilizam dos recursos citados 

(Livro didático e quadro). Entretanto, é preciso mencionar que o LD assume um real espaço 

no estudo dos conteúdos, estando o quadro “em vezes” secundarizado em uma das práticas. 

Em P1, por exemplo, é visível que o uso deste instrumento (LD) parece centralizar-se na 

pessoa do docente. Também nos é perceptível que para os educandos a posse do livro se 

tornava inexistente. E de fato era. Somente o docente o tinha. Talvez este seja o motivo que 

viesse a justificar a constante ação de P1 munir-se do quadro para reproduzir desenhos 

diretamente do material referentes aos conteúdos abordados. 

 Contudo, acreditamos ser necessário irmos mais além desta visão. Tratar tão somente 

da utilização destes recursos seguindo esta perspectiva pode nos soar como algo simplório no 

campo das metodologias de ensino. Entendemos que ao nos debruçarmos sobre a tarefa de 

conhecer a forma de portar tais elementos, um possível caminho seja tentar compreender sua 

importância adequada para o ensino desta disciplina. E é em Kaercher (2004) que 

encontramos um ponto para construímos nossas reflexões. O autor estabelece uma concepção 

do livro didático no ensino de geografia levantando uma reflexão a respeito da maneira pela 

qual este recurso é enxergado na prática docente.  

 

Acreditamos que os LD de Geografia, em geral são, no mínimo, úteis, já que 
apresentam de forma organizada uma série de informações que 

necessitamos. No quadro atual, de sobrecarga dos professores, há muito o 

LD já se tornou um recurso fundamental. Se bem empregados podem evitar 

aqueles rituais maçantes de se gastar uma parte imensa da aula só para copiar 
alguns poucos parágrafos ou dados no quadro, coisa que é comum em sala, e 

que, sem dúvida, tem um efeito desmobilizador e desmotivador muito 

grande para o aluno já que, primeiro é feita a cópia, e, só depois, há a 
explicação do que se copiou (KAERCHER, 2004, p. 113). 

 

 A expressão de Kaercher (2004) nos conduz para algumas realidades vivenciadas nas 

práticas dos professores. Tanto é que em seu pensamento concordamos com a visão 

direcionada ao livro didático no ensino de Geografia. Espera-se que ao se dispor a trabalhar 

com o livro e o quadro na sala de aula, tendo em vista que estes recursos, além de básicos, são 

também considerados os de mais fácil acesso e não menos fundamental na escola, o professor 

tenha ciência de suas implicações para com o ensino. Versamos aqui sobre a questão de saber 

explorar estas ferramentas de forma positiva com os educandos. 

 Tanto o livro quanto o quadro, por exemplo, se bem utilizados podem trazer como 

possibilidades, conduzir os educandos e o professor a romperem com as práticas da descrição 
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e da memorização mecânica de fatos e construírem outras formas de se discutir e aprender os 

conteúdos significativamente. Se voltarmos às situações vivenciadas pelos docentes, 

poderemos perceber que a necessidade de se repensar o uso destes recursos se mostra como 

uma questão crucial para a prática.  

 Na demonstração de P1, novamente retomando-a, se tornou perceptível que o LD se 

constitui como o único canal para se repassar as informações na sala de aula. Durante o 

período de nossas observações, não identificamos em nenhum momento o material ter sido 

substituído e nem mesmo complementado por outras fontes. Os conteúdos eram ministrados 

com total centralidade no material. Muitas vezes as seções dos capítulos referentes a uma 

temática geográfica eram salteadas pelo professor, enquanto outras passavam a ser mais 

consideradas.  

Seu manuseio se tornava recorrente quando havia a necessidade do docente tentar 

“reproduzir” imagens do material no quadro para servir como meio para explicar aos 

educandos aspectos dos conteúdos e transcrever algumas de suas partes (várias delas bem 

extensas). Após isso, o livro era sempre fechado e posto sobre a mesa. A explanação a ser 

realizada a respeito do assunto ficava a cargo do quadro. Dizemos aqui que para tecer os 

comentários referentes aos conteúdos com os educandos, P1 não somente se portava, mas 

também se restringiam às imagens e aos textos colocados no quadro. 

É interessante ressaltar que mesmo utilizando-se desta técnica da reprodução de 

desenhos e textos, o quadro não tinha uma exploração significativa. Tanto as ilustrações 

quanto as palavras escritas no quadro eram apagadas rapidamente pelo professor após suas 

explicações e novamente entrava em cena o LD. Sua volta era destinada para a realização das 

atividades que faziam referência às questões contidas nas seções específicas dos exercícios no 

próprio material. Em poucos casos, o docente elaborava as próprias perguntas, mas mesmo 

assim, estas eram construídas diretamente do livro onde as respostas deveriam se dar de forma 

reproduzida conforme o material.  

Como mencionamos anteriormente nesta mesma seção, os educandos não possuíam 

livros, pois a quantidade de exemplares existentes na escola não correspondia ao número de 

educandos. Por este motivo, as atividades eram, em vezes, realizadas em pequenos grupos 

tendo em vista o total de livros disponíveis. Noutros momentos, os livros nem chegavam a ser 

buscados pelos educandos. As tarefas quase sempre eram resolvidas com base nas 

informações escritas no quadro através dos textos colocados pelo docente.  

Após a concretização das atividades, o que se realizava por parte de P1 era a atribuição 

de vistos nos cadernos e não uma correção compartilhada dos exercícios. Em raras situações 
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presenciamos a leitura compartilhada, e mesmo quando realizada em sala, alguns fragmentos 

dos capítulos eram salteados pelos educandos por orientação do docente. Alternadamente, 

após cada leitura de uma porção do capítulo, o professor fazia uma rápida explanação e, em 

seguida, solicitava a retomada da leitura por outro educando. Vale lembrar que às vezes em 

que esta atividade ocorria, o docente interrompia a leitura e ele mesmo dava sequência ao 

trecho antes lido pelos educandos. 

Em P2, o cenário não se diferencia muito. Em todas as suas aulas o livro também se 

configurava como instrumento principal das informações estando sempre posto e concentrado 

em suas mãos. Quase não havia o uso do quadro nas aulas. Na maioria das situações em que 

essa utilização se efetivava, era para sinalizar a ordem e a quantidade de questões do livro que 

os educandos deveriam transcrever e responder em seus cadernos. Ao explicar, por exemplo, 

a ideia de paralelo e meridiano/latitude e longitude, o quadro foi utilizado pelo professor para 

traçar duas linhas e inserir em cada extremidade as siglas P/LA, M/LO (P – Paralelo; LA – 

Latitude; M – Meridiano; LO – Longitude). No entanto, não identificamos uma exploração da 

representação posta no quadro pelo docente. 

Em sua prática, outras questões também puderam ser identificadas no tocante ao uso 

do livro didático: a leitura compartilhada e as atividades realizadas. Essas ações assemelham-

se às de P1. Sobre a leitura, essa se tratava de uma prática recorrente nas aulas de P2. 

Todavia, existe aqui uma diferença. P2, ao término de cada extrato lido proferia uma sucinta 

explicação e, em seguida, retomava a leitura por outro educando não os interrompendo 

durante a atividade realizada. Possivelmente, o uso para com esta estratégia estivesse 

vinculado ao intuito de trabalhar o exercício da leitura com os educandos, já que em uma de 

suas respostas P2 afirma ser esta uma das dificuldades detectadas nos educandos.  

Frisamos aqui ainda um ponto interessante: as imagens contidas no LD. Por parte do 

docente, as ilustrações eram abordadas de maneira superficial. Não existia uma leitura 

interpretativa e nem uma atenção mais específica das representações imagéticas do material. 

A preocupação maior parecia-nos estar em cumprir com a tarefa de ler os tópicos do conteúdo 

e explicá-los brevemente aos educandos. Com relação às atividades, estas costumeiramente 

faziam referência à cópia de perguntas e respostas. Eram sempre realizadas pelos educandos 

diretamente do material. As correções das atividades se davam de forma oral pelo professor 

seguidas do tradicional visto no caderno.  

Vez por outra, existia na prática de P2 a aplicabilidade de atividades elaboradas em 

forma de estudo dirigido onde as perguntas eram extraídas do livro e através dele também 

respondidas. As descrições dos docentes nos traduzem a necessidade de refletirmos sobre os 



107 

 

recursos e sua relação com as metodologias no ensino de geografia. Uma delas está na 

representação do livro didático e do quadro como instrumentos que apontam para uma 

mecanização nas formas de se trabalhar os conhecimentos no campo desta disciplina por meio 

de seus conteúdos.  

É consenso nas discussões sobre o uso dos recursos didáticos, em específico do livro 

como ferramenta pedagógica de auxílio ao ensino, que sua utilização em sala não pode 

direcionar-se para uma perspectiva do uso como um fim, e sim, como um meio para a 

aprendizagem. Para o viés do professor, o que se tem por orientação, não só na geografia, 

mas, dentro de uma conjuntura maior das áreas do conhecimento, é saber selecionar os 

mecanismos e as estratégias corretas para manejar este recurso na sala de aula, caso contrário 

à mediação didático-metodológica dos conhecimentos não surtirão efeitos aos educandos.  

Os educandos precisam ser despertados e incentivados a enxergarem nesse 

instrumento novas possibilidades de expandirem suas compreensões a respeito dos temas e 

das diversas questões defendidas e abarcadas na geografia. Por isso entendemos a importância 

do papel que o professor representa frente à correta aplicabilidade destes recursos na sala de 

aula, tendo em vista que no processo de ensino, a centralidade principal destas ferramentas 

está em dar sentido e significado aos conhecimentos a fim de eles se tornem instrumentos 

voltados para auxiliarem nas compreensões da realidade cotidiana dos educandos.  

Vesentini (1989, p. 167) discorrendo sobre esta concepção, se posiciona 

especificamente sobre o livro didático, elencando uma atitude que pode vir a ser tomada pelos 

docentes quanto ao seu emprego na prática: 

 

[...] o professor pode e deve encarar o manual não como o definidor de todo 
o seu curso, de todas as suas aulas, mas fundamentalmente como um 

instrumento que está a seu serviço, a serviços dos seus objetivos e propostas 

de trabalho. Trata-se de usar criticamente o manual, relativizando-o, 

confrontando-o com outros livros, com informações de jornais e revistas, 
com a realidade circundante. Ao invés de aceitar a “ditadura” do livro 

didático, o bom professor deve ver nele [...] tão somente um apoio ou um 

complemento para a relação ensino-aprendizagem que visa a integrar 

criticamente o educando ao mundo (grifo do autor). 

 

 Diante do que nos menciona o autor, fica-nos evidente em seus pressupostos a função 

que necessita ser transparecida com o livro didático no trabalho docente. Levar os educandos 

a pensar, significa considerar suas espacialidades no contexto da mediação dos 

conhecimentos. Levanta-se aqui uma alusão a respeito da utilização do livro no quesito de 

exercitar os conteúdos com os educandos e orientar as atividades a serem desenvolvidas em 
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seu aspecto pedagógico. Espera-se que a função atribuída pelas tarefas no ensino de geografia 

seja não memorizar mecanicamente os conhecimentos, mas, sim abordá-los de maneira 

significativa. 

 Se quisermos contribuir para a formação de um educando que seja capaz de questionar 

e refletir sobre seu mundo, é importante que, na condição de professores, sejamos capazes de 

mostrarmos a direção para tal objetivo. Por este motivo, existe uma necessidade de se 

compreender a função sociopedagógica deste recurso e sua utilização no ensino desta 

disciplina. Shaffer (2003, p. 136-137) nos fala sobre isso:  

 

O uso do livro didático está associado a uma função social e pedagógica 
relevante: a construção do conhecimento através do trabalho com o texto 

impresso, o que permite a ampliação deste universo de conhecimento [...] o 

uso do livro didático em sala de aula, serve, predominantemente, como fonte 
para o aluno localizar respostas e repetir informações [...] o fato da 

velocidade das diversas transformações em curso, obriga o eixo pedagógico 

a não mais situar-se no mero repasse de informações, mas no de ensinar, no 
selecionar o que é relevante, no de aprender a resolver problemas numa 

sociedade em mudanças. Mas esta função social de construção do 

conhecimento, a partir do livro didático diz respeito à prontidão e ao preparo 

do professor para a seleção do livro [...]. Como instrumento de ensino, o 
livro didático serve a um fim, às intenções do plano de trabalho previamente 

elaborado. Por esta razão importa, sobretudo, que o professor tenha clareza 

quanto aos seus objetivos [...].  

 

A forma de se mediar os conhecimentos no processo de ensino em sua perspectiva 

metodológica é a ideia central da autora ao expor seu pensamento. Em seu pressuposto 

reforça-se a concepção de que o livro didático, quando pensado em sua utilização e 

funcionalidade, precisa estar amparado pelas acepções do professor em seu trabalho. Neste 

contexto entendemos a contribuição dada à relatividade do conhecimento que, conforme 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) necessita se fazer presente nas formas de analisar e 

interpretar as informações, para que se torne possível trabalhar o dinamismo na construção 

dos conhecimentos com os educandos. 

 Desta forma, podemos concordar com Castellar e Vilhena (2010) que ao desencadear 

esta tarefa com os educandos no ensino de geografia, através do livro didático, é possível que 

os educandos se tornem capazes, partindo das atividades de aprendizagem de abandonarem o 

velho costume de apenas reproduzir os conteúdos e, de modo mais significativo, passarem a 

desenvolver as habilidades de relacionar as informações apreendidas no espaço escolar com 

suas experiências cotidianas. Uma dessas atividades se relaciona, por exemplo, com a 

necessidade de saber trabalhar a cartografia na geografia, partindo do uso de mapas e do 
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globo terrestre com o intuito de possibilitar os educandos a entenderem o espaço e os lugares 

de forma articulada. É essa discussão que faremos no tópico seguinte. 

 

4.2.2.2 – Globo e Mapas/Atividades de reprodução de questões 

 

 Adentramos aqui em uma das vertentes considerada relevante no ensino de geografia 

escolar: o trabalho com a linguagem cartográfica e suas representações. Primeiramente 

discutiremos a utilização do globo terrestre e, na sequência, o uso dos mapas na sala de aula. 

Para melhor discorrermos sobre nossas interpretações a respeito da prática dos docentes com 

estes recursos e as tarefas pedagógicas, apresentamos um fragmento descritivo das ações de 

um dos professores. O quadro 22 demonstra o uso do globo terrestre por um dos docentes 

pesquisados. 

 
Quadro 22: Trecho descritivo sobre a utilização do globo por P2 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

 O trecho faz referência à prática de P2 e nos mostra uma situação que necessita ser 

refletida quando o assunto é trabalhar as habilidades espaciais. Falamos pontualmente do 

globo como simbologia geodésica da Terra. Embora este momento se dirija para 

compreendermos o uso deste recurso, sabemos que não se torna permissível nos 

distanciarmos de uma visão mais abrangente da cartografia e sua contribuição à 

aprendizagem, tendo em vista que este instrumento (o globo), também se caracteriza como um 

dos elementos pertencentes a esta especificidade nos estudos da geografia.  

Visualizando a ação praticada por P2 e buscando desvendar em suas entrelinhas os 

significados e implicações para um trabalho com as metodologias de ensino, percebemos o 
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quanto se faz importante se pensar sobre a utilidade deste instrumento no ensino de geografia. 

É interessante frisarmos que não estamos aqui defendendo o fato de que o emprego do globo 

deve se dar de maneira diária e constante nas aulas de geografia, mas também que este recurso 

não se torne ausente e nem subutilizado no ensino desta disciplina. 

Queremos dizer que ao se dispor a trabalhar com este recurso na condição de 

ferramenta ilustrativa aos conteúdos geográficos, é necessário atentar para sua procedência na 

prática e com os princípios metodológicos do ensino. Oliveira (2010) é enfática quando 

discute o estudo metodológico e cognitivo do mapa e outras representações cartográficas na 

geografia. Para a autora, o sentido atribuído às metodologias para um estudo cartográfico não 

necessita desprender-se da unicidade estabelecida pelo processo perceptivo. Ao se trabalhar 

metodologicamente com a cartografia e seus elementos na sala de aula, se torna 

imprescindível não se restringir somente à atividade de “perceber” e “ver” o mapa. Existe 

uma necessidade de ir além desta ação.  

Na visão de Oliveira (2007) essa precisão está na importância do professor saber 

compreender e explicar a representação demonstrada e ainda em mobilizar as habilidades 

cognitivas e mentais dos educandos a favor das realidades cotidianas. O pensamento 

levantado pela autora surge como ponto relevante para nos referirmos a prática de P2 com o 

globo. Se observarmos a descrição, poderemos perceber que a referência para com este 

recurso ainda se vincula à visão um tanto quanto limitada e mecânica em relação à abordagem 

dos aspectos cartográficos na geografia.  

Por um lado, é preciso que concordemos com o fato de que ao explorar sobre as 

questões referentes à forma e as dimensões da Terra, o uso do globo se constitui como 

ferramenta importante e necessária. No entanto, por outro viés, entendemos que sua 

aplicabilidade deve estar correlacionada com o objetivo de trabalhar nos e com os educandos 

as possibilidades de compreensão e leitura da realidade.  No relato da demonstração prática do 

professor, fica-nos perceptível que a centralidade fornecida ao recurso globo possui uma 

direcionalidade voltada para caracterizar a Terra em suas formas e funções. Falamos então do 

caráter empírico dado ao referido instrumento na sala de aula onde o globo passa a ser 

utilizado muito rapidamente e de maneira sucinta na abordagem dos conteúdos cartográficos.  

De tal modo, o que também frisamos são as aferições a respeito de sua relação com as 

principais discussões sobre a leitura da Terra. Na prática de P2, os discursos proferidos para 

elucidar a abordagem do conteúdo com base no recurso utilizado, pareciam se unificar nas 

descrições dos eventos e temporalidades dos fenômenos geográficos e na ideia de que esta 

representação estava em pontuar claramente a ideia do que vinha a ser norte, sul, leste e oeste. 
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Nesse ponto, o que levantamos como premissa a ser refletida é a interligação dessa prática 

com as metodologias de ensino. 

Somos cientes de que tratar as questões sobre a Terra nestes aspectos, é tarefa precisa 

e importante aos educandos, porém, compreendemos que ao fazer uso do globo para tal 

finalidade, se torna necessário ultrapassar esse caráter descritivo dos pressupostos 

cartográficos. Fazer com que os educandos entendam a influência que os eventos físicos 

representam na vida humana, bem como que as condições e alternâncias de tempo também se 

inscrevem no decurso deste processo interferindo diretamente na dinâmica da natureza e 

sociedade, é uma tarefa metodológica que deve ser levada em consideração no trabalho com 

esse tipo de recurso.  

Essa concepção não apenas deve estar imbricada ao globo, mas também ao uso e 

aplicabilidade do mapa como outra tipologia de representação cartográfica no ensino de 

geografia. As descrições nos quadros 23 e 24 nos remetem a isso. 

 
Quadro 23: 1º trecho descritivo sobre a utilização do mapa por P2 

Fonte: Diário de Campo, 2018. 
 

Quadro 24: 2º trecho descritivo sobre a utilização do mapa por P2 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 
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As descrições referentes à prática de P2 nos colocam diante de algumas realidades a 

serem refletidas no contexto do ensino de geografia. Uma delas está em compreendermos a 

significância representada pelo mapa no trabalho metodológico nesta disciplina. Outra 

realidade se vincula à necessidade de entendermos suas implicações para a aprendizagem dos 

educandos, tomando como base o exercício com os conhecimentos mediados no espaço da 

escola. Observando as situações praticadas pelo docente, podemos nos deparar com um 

cenário onde o uso e o significado dado ao mapa parece ainda se mostrar permeado por certa 

artificialidade em sua forma de abordagem e referência na sala de aula. 

 Falamos aqui de uma visão “empobrecida” que contorna de certa forma sua utilização 

com relação às funções de interpretá-los, explorá-los e inseri-los na geografia. É como se o 

seu uso fosse pouco problematizado e pertinente nas aulas (KAERCHER, 2004). Se, por 

exemplo, nos reportarmos à prática do professor referente a este recurso, é possível 

visualizarmos traços bem próximos desta realidade onde seu emprego parece ocorrer de forma 

simplificada, constituindo-se como algo a ser refletido nos aspectos metodológicos do ensino 

de geografia. 

 Chegar à sala de aula e simplesmente pendurá-lo sobre o quadro, fazendo com que sua 

intencionalidade e função não sejam claramente evidenciadas para os educandos, reforça a 

ideia de Cavalcanti (2012) a respeito da empregabilidade do mapa como um procedimento 

congregado ao senso comum. Este pressuposto pode ser evidenciado quando a inserção do 

mapa no ensino dos conteúdos geográficos parece se restringir a uma ideia de que a realidade 

a ser estudada deve partir unicamente de uma representação onde as dimensões polares se 

achatam em suas extremidades e os continentes se encontram fragmentados sem possuir, para 

isso, nenhuma justificativa que venha explicar o porquê de tal configuração se dar desta 

maneira. 

O que na verdade temos por intenção ao levantarmos essa premissa sobre o uso do 

mapa é ressaltar a vertente de que, ao utilizar-se da cartografia e seus instrumentos técnicos, o 

professor tenha em mente os objetivos que pretende alcançar no ensino e respectivamente no 

trabalho com as aprendizagens. Repassar mecanicamente as informações contidas nos 

materiais cartográficos sem atribuir-lhes significado e nem ao menos aproximá-las aos 

educandos fazendo com que os mesmos compreendam sua essencialidade para a vida, pode 

não ser tarefa positiva à geografia em seu sentido metodológico.  

Quem melhor contribui para reforçar esse pensamento é Oliveira (2010, p. 18) ao 

aferir-se sobre alguns problemas didáticos que existem no trabalho metodológico com os 

mapas e a linguagem cartográfica. A autora nos diz o seguinte: 
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[...] Parece que um problema didático do mapa está no fato de o professor 

utilizá-lo como um recurso visual, com o objetivo de ilustrar e mesmo 

“concretizar” a realidade; ele recorre ao mapa, que já é uma representação e 
uma abstração em alto grau do mundo real. Ao apresentar o mapa ao aluno, 

o professor geralmente não considera o desenvolvimento mental, 

especialmente em termos de construção do espaço.  

 

Se expressa aqui o uso do mapa em seu sentido empírico no ensino de geografia. Nos 

princípios que acreditamos estar fundamentada uma perspectiva metodológica do ensino, 

saber intercalar e mobilizar os conhecimentos a favor de uma realidade espacializada, por 

parte dos educandos, é uma das tarefas competentes ao professor. Porém, é preciso que 

consideremos que ao se propor trabalhar as habilidades cartográficas com os educandos 

seguindo-se por esta visão metodológica, a importância dada ao recurso na geografia, 

necessita apontar-se para o cumprimento das finalidades propostas ao ensino desta disciplina 

e aos propósitos de uma compreensão geográfica sobre a realidade vivida.  

Pode ser um tanto quanto comum o fato de dizermos que na escola, o que ainda se 

torna recorrente, tanto para alguns docentes como para a maioria dos educandos é possuir um 

entendimento de que a cartografia e o uso de mapas encontram-se circunscrito à imagem do 

mapa-múndi colocado sobre um quadro ou sobre uma mesa. Quando não, o que se tem por 

prevalência é a ideia de que este recurso só se torna útil para indicar a localização de um 

território em um determinado continente, ou até mesmo um oceano e um país em suas 

dimensões, dando a esta ferramenta uma funcionalidade reduzida e centralizadora. Estas, 

infelizmente são realidades que não podemos descartar na geografia.  

Em relação a P2, não estamos aqui dizendo que o docente, em sua prática, materializa 

totalmente suas ações dentro deste contexto, mas que em alguns formatos, a forma de 

aplicabilidade do mapa se aproxima ao que estamos a discorrer nesta reflexão. Tratar o mapa 

em sua abordagem didática como instrumento voltado para situar lugares sem referenciá-los 

historicamente ou transmitir as informações nele contidas sem dar-lhes movimentação e 

utilidade, surge com uma questão a ser urgentemente repensada na geografia.  

Esse pensamento vai ao encontro da ideia de que a existência do mapa na sala de aula 

parece não denotar sentido ao que está sendo ensinado para os educandos. Em outras palavras, 

é como se o mapa tivesse horário e tempo definido para sua presença na aula de geografia, 

devendo estar constrito a somente um ou dois conteúdos abordados nesta disciplina. A este 

respeito, compactuamos com Kaercher (2004) quando o mesmo discorre sobre a utilização 

metodológica deste recurso na geografia que se é desenvolvida nas escolas.  
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Ao estudar sobre a geografia escolar na prática docente, o autor versa sobre o fato de 

que no ensino desta disciplina, o mapa, na verdade, parece não possibilitar auxílio algum aos 

conteúdos geográficos estudados com os educandos, pois a tarefa de dispensá-los ou de nem 

mesmo atentar para sua inclusão na sala de aula, é algo que ainda se torna presente nas 

práticas de professores. Ante a que nos aponta o autor e também nos demonstra a prática de 

P2, essa sinalização metafórica para com a dispensação e o uso esquecido do mapa na 

geografia trabalhada na escola, acreditamos fazer referência ao tratamento simplório que se é 

dado a este recurso em suas formas e conteúdo.  

Tal acepção descreve-se pelo fato de que em muitas situações o que normalmente se 

torna identificável na sala de aula é portar-se do mapa como um instrumento a ser projetado 

em uma parede sem uma preocupação de considerar e problematizar seus contornos e 

pressupostos implícitos nas suas entrelinhas. Em sua utilização básica, digamos assim, o que 

ainda se mostra comum na sala de aula é a reprodução mecanizada de seus riscos associados a 

uma catalogação de cores nos seus fragmentos sem uma compreensão a respeito de suas 

referências à vida e ao mundo.  

Esquece-se, por exemplo, também, de se evidenciar as questões sobre a importância da 

escala em suas extensões e implicações na prática cotidiana dos educandos e ainda da política 

que se é representada e simbolizada nos mapas. Nesse sentido, consideramos a importância do 

professor saber nortear e desenvolver as atividades que requeiram colocar em exercício as 

habilidades da cartografia com os alunos na sala de aula. Ao falar sobre o sentido 

comunicacional que deveria ser corretamente explorado nos mapas pelo professor na sala de 

aula, Oliveira (2007) nos encaminha para uma concepção de que a cartografia e suas 

experiências construídas por meio de suas materialidades é uma especificidade da geografia 

que necessita ser trabalhada cuidadosamente com os educandos. 

Trazemos aqui a premissa de que não se trata especificamente de solicitar a 

reprodução de um mapa sob qualquer modo e jeito no caderno, ou em outras espécies de 

plataformas. Também não se limita aqui à função de somente caracterizar seus territórios 

mediante uma visão simplista da realidade. É preciso ir um pouco mais adiante. P2, ao nos 

mostrar suas com o uso do mapa, deixa-nos claro essa necessidade de ir mais além quando o 

assunto diz respeito aos instrumentos cartográficos.  

Aqui, não nos restringimos somente ao mapa fixado no quadro, mas também as 

demais representações incluídas no LD, a exemplo dos gráficos, tabelas e as imagens, além da 

compreensão sobre a importância refletida em seus elementos para o aperfeiçoamento da 

leitura cartográfica em seus mais respectivos sentidos. Para Castrogiovanni (2003b) estes 
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também se constituem como aspectos importantes à geografia e que necessitam fazer parte do 

cotidiano escolar e não apenas serem inclusos somente nos dias específicos da aula de 

geografia. Porém, é preciso mencionar que nem sempre essa se constitui como uma 

preocupação visível aos professores. 

Professar para os educandos que um mapa deve possuir como elemento obrigatório em 

sua composição a escala e um título não lhes mostrando sua relevância e importância ao 

cotidiano, parece não ser suficientemente satisfatório dentro de uma perspectiva metodológica 

do ensino. O interessante é conduzir os educandos a observarem que um mapa se compõe por 

muitos outros aspectos essenciais. Na visão de Castrogiovanni (2000), os mapas são 

propiciadores de uma visão sintética das relações espaciais e dos diferentes componentes do 

espaço, sendo, por este motivo, portadores de símbolos e convenções. Ainda em sua 

concepção, o autor evidencia a relação entre a materialidade do recurso e sua finalidade a ser 

direcionada ao ensino de geografia e, principalmente, no trabalho com as atividades que se 

voltem para um exercício dos conhecimentos geográficos numa abordagem cartográfica de se 

compreender e interpretar as realidades.  

Com base nesse preceito, então nos perguntamos: o que de fato visualizamos na 

prática de P2 concernente às tarefas pedagógicas envolvendo a cartografia? Em resposta, 

temos aquilo que para a sala de aula ou, até mesmo, para o ensino de geografia, parece já estar 

“normatizado” na prática: a transcrição de perguntas e respostas diretamente extraídas do 

livro didático. Seguindo-nos por estes pressupostos, vejamos por meio de um trecho extraído 

do livro adotado pela escola, a tarefa solicitada pelo docente aos educandos. A figura 05 nos 

mostra o fragmento da atividade. 

 
Figura 5: Trecho de uma atividade trabalhada por P2 com o uso do mapa 

 
Fonte: LUCCI, E. A; BRANCO, A. L. Para Sistematizar. In. _______. Geografia: homem & espaço. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 67. 

 

Ao observarmos o fragmento da atividade, percebemos que as questões apresentadas 

exigem dos educandos uma mobilização na busca de fontes que os possam auxiliar a 

construírem os possíveis resultados/respostas. A tarefa tinha por objetivo fazer com os 
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educandos estabelecessem um confronto com algum mapa na condição de instrumento 

norteador para a resolução das perguntas. Na sala de aula, identificamos que o 

desenvolvimento desta tarefa parecia não funcionar muito bem. A nós, eram nítidas as 

dificuldades apresentadas por parte dos educandos em transcorrer com a atividade, 

especificamente, porque o mapa afixado sobre o quadro não trazia em sua representação todas 

as informações requeridas no exercício. 

Os educandos deveriam buscar mapas antigos e, por meio deles, tentar identificar os 

elementos trazidos no enunciado da tarefa. Contudo, percebemos que a atividade solicitada 

não obedeceu aos seus intentos de forma tão relevante. Ao invés de utilizar-se da 

oportunidade de provocar nos educandos o interesse pela investigação, P2 optou por centrar-

se o desenvolvimento do referido exercício na sala de aula com o auxílio do mapa-múndi. Era 

por meio deste mapa onde os educandos deveriam encontrar as possíveis respostas da 

atividade.     

 Confrontamo-nos aqui com uma situação preocupante no ensino de geografia e a 

mediação cartográfica. Ao se valer de atividades que solicitem um contato direto dos 

educandos com a materialização de um elemento cartográfico (mapa, gráfico, globo, 

imagem...), espera-se que o professor torne seu uso algo possível de ser mensurado e 

compreendido na sala de aula ou fora dela. Acreditamos que se o objetivo do trabalho com a 

cartografia esteja em conduzir os educandos a se tornarem capazes de representar as suas 

espacialidades, apostar em atividades que exijam a busca de instrumentos cartográficos 

propiciadores a uma aprendizagem geográfica pode surgir como um ponto positivo ao ensino 

de geografia. No entanto, devemos aferir que para tal ação se faz necessário a (re)ordenação 

das ideias pedagógicas a serem elucidadas na prática do docente.  

Não se trata excepcionalmente de chegar à sala e segurar nas mãos um mapa ou tão 

somente pedir aos educandos que observem um gráfico, tabela ou imagem no livro didático 

sem explorá-los. É importante ter ciência da finalidade deste recurso estar ali. Na visão de 

Castrogiovanni (2003b), os mapas não podem ser enxergados como sendo unicamente a 

forma mais prática de comunicação e compreensão. Para o autor, estes instrumentos devem-se 

mostrar como ferramentas munidas de informações dentro de uma intencionalidade para a 

qual foram construídos e pensados. E é daí que chamamos a atenção para a sua correta 

utilização no ensino e no desenvolvimento de atividades que visem trabalhar e exercitar as 

disposições cartográficas dos educandos.  
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[...] o mapa e outras formas de representação da realidade, como maquetes, 

desenhos, gráficos, são bons recursos metodológicos para esse aguçamento 

da imaginação, para o desenvolvimento da função simbólica, pois eles 
permitem aos alunos localizar fatos, acontecimentos e fenômenos da 

realidade natural e social, e, além disso, permitem também entender o 

significado dessas localizações. Os mapas, gráficos e outros são, na verdade, 

importantes instrumentos de análise da realidade espacial (CAVALCANTI, 
2012, p. 196). 

  

Diante do que nos ressalta a autora, compreendemos que a cartografia por meio de 

seus instrumentos se constitui como um campo de valor no desvendamento das percepções 

espaciais dos educandos. Por meio dela, é viável aos educandos construírem suas impressões 

acerca de suas vivências, além de descreverem, imageticamente, os lugares que fazem parte 

do seu cotidiano e exercitar suas condições mentais e psicomotoras. Estas últimas tornam-se 

mais evidentes quando os educandos são convidados a (re)criarem suas próprias 

representações utilizando-se da cartografia como, por exemplo, através da confecção de 

mapas mentais que propiciam a leitura e interpretação da imagem em suas dimensionalidades. 

Nesse sentido, ao frisarmos sobre o contato com atividades interligadas à produção imagética 

na geografia, em específico, na cartografia, entendemos que um dos recursos que muito têm a 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades cartográficas e a compreensão das 

realidades é o cinema e suas representações. É sobre ele que falaremos no tópico seguinte.   

   

4.2.2.3 – Filme/Elaboração de resumo 

 

 Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), ao abordarem sobre a linguagem 

cinematográfica no ensino de geografia, mencionam a importância de se trabalhar a 

informação expressa na imagem dentro de uma perspectiva metodológica do ensino que possa 

oportunizar a leitura do mundo. Para as autoras, a relevância dada ao trabalho com os 

conhecimentos, parte da necessidade de se considerar as compreensões perceptivas do espaço 

vivido, o lugar construído e habitado, além da contextualização com os conceitos e as 

questões geográficas escritas na sociedade em seus mais variados segmentos.  

Por meio deste pensamento frisado pelas autoras, compreendemos que ao se valer da 

utilização do cinema como recurso de apoio ao ensino de geografia, o trabalho docente 

assume um papel primordial na mediação dos conhecimentos e no tratamento que deve ser 

direcionado as informações em seu conteúdo com os educandos. Seguindo-se por estes 

preceitos buscamos articular uma compreensão sobre o uso do filme no trabalho 

metodológico na geografia escolar. Para isso, apresentamos uma descrição relacionada à 
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prática de um dos professores investigados. Na oportunidade, também versamos sobre sua 

relação com as atividades pedagógicas desenvolvidas. O quadro 25 nos traz esse registro. 

 

Quadro 25: Trecho descritivo sobre a utilização do filme por P1 

 
Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

De acordo com o trecho da descrição, no trabalho de P1 com o uso do filme, algumas 

questões merecem ser refletidas. Uma delas diz respeito ao contexto metodológico do 

emprego da obra fílmica trabalhada na sala. Como vimos, o título do filme se remete a um 

percurso trilhado no interior da Terra. Numa visão geográfica, este recurso, na configuração e 

representação de seu conteúdo, assume uma relação com os estudos sobre os aspectos 

geológicos do planeta Terra.  

Com o intuito de melhor situarmos a obra “Viagem do centro da Terra”, tentamos 

levantar fontes que nos trouxessem informações sobre o filme. Contudo, os registros 

encontrados se mostraram superficiais. Mas, foi em Ribeiro (2009), por meio de seu estudo 

sobre o imaginário e o real, estruturado com base nesse mesmo filme, que nos foi possível 

encontrarmos uma síntese a respeito da produção cinematográfica abordada. O quadro 26 nos 

apresenta uma síntese da obra, conforme a pesquisa do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: RIBEIRO, J. P. de Sá. Do Imaginário ao Real Viagem ao Centro de Terra A Ficção Científica no 

Ensino da Geologia, 2009. 

Na tranquila casa de Hamburgo, o excêntrico professor Lidenbrock descobre, por acaso, 

um manuscrito [...] no qual este revela, através de um código rúnico, ter atingido o 

centro da Terra através da cratera do Sneffels, vulcão extinto da Islândia. Seguir-lhe as 

pisadas torna-se uma obsessão do sábio que, logo um mês depois, inicia sua arriscada 

viagem na companhia do sobrinho Axel e de um guia local chamado Hans. Os três 

homens, usando lâmpadas portáteis [...] penetram, nas entranhas do globo terrestre, mas 

muitas e tremendas surpresas os aguardam, ultrapassando mesmos todas as mais 

ousadas expectativas de qualquer dos viajantes. Depois de percorrerem inúmeros poços e 

corredores deparam com uma caverna enorme na qual existe um mar [...] assistem a um 

combate de monstros pré-históricos [...]. A sua expedição termina quando o Stromboli os 

atira bruscamente, mas sem danos, pelos ares.  

Quadro 26: Sinopse do filme "Viagem ao centro da Terra" 
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Ao citarmos este extrato do filme escolhido pelo professor, em nosso estudo, é 

importante deixarmos evidente que nosso propósito não está em analisar a obra em sua 

completude, até porque este não se configura como um de nossos objetivos. O anseio em 

demonstrar o fragmento cinematográfico se justifica pelo motivo de tentarmos compreender o 

uso do filme na posição de recurso didático dentro de uma perspectiva metodológica do 

ensino de geografia.  

De acordo com a descrição do quadro 25, a finalidade em se trabalhar o filme com os 

educandos estava em proporcionar uma aproximação dos aspectos discutidos no conteúdo 

com os elementos expressos na imagem da obra. O filme projetou-se na sala de vídeo da 

escola, no período das duas aulas. O tempo de duração do filme, segundo o material trazido 

pelo docente era de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Durante a transmissão do material 

percebemos alguns educandos realizarem anotações em seus cadernos. Acreditamos que estes 

registros, possivelmente, estivessem relacionados às informações a respeito do filme para 

posteriormente serem organizadas no resumo, conforme orientação dada pelo docente.  

Sobre sua projeção, um detalhe deve ser mencionado. Por se tratar de um filme com 

uma projeção extensiva, não se tornou possível concluir sua exibição completa com os 

educandos em tempo hábil à aula. Tivemos a impressão de que o professor não tinha atentado 

em seu planejamento para a disposição do tempo correspondente ao filme. Esperávamos que o 

restante da projeção cinematográfica fosse realizado em outro momento por P1. No entanto, 

isso não ocorreu. Diante do que nos mostra a descrição, deparamo-nos com uma questão 

importante a ser frisada na prática: as condições de aplicabilidade do filme com os educandos.  

Concordamos que a obra possuía uma coerência com a temática estudada em sala. 

Entretanto, é preciso mencionar que na abordagem do conteúdo realizada pelo docente, antes 

da projeção do filme com os educandos, parecia não exercer uma relação com a mensagem da 

obra, já que a ênfase dada ao conteúdo estava na apresentação de conceitos (manto, núcleo, 

crosta...). Diante desse quadro, a realidade que entendemos ser necessário nos respaldar, diz 

respeito ao sentido da relação entre uso, intencionalidade das informações e aspectos 

perceptivos do filme.  

Falamos aqui do efeito e/ou possíveis implicações que o filme, se bem trabalhado pode 

propiciar ao ensino de geografia, no campo de um viés metodológico por intermédio da ação 

docente em saber mediar e correlacionar às informações e os conhecimentos construídos e 

discutidos por meio dos conteúdos geográficos. Espera-se que, a se ensinar a geografia nos 

espaços escolares, portando do uso de recursos como o filme, os educadores possam criar 
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condições que tenha por intuito conduzir os educandos a desenvolverem suas percepções 

sobre sua realidade e seu espaço.  

Nessa vertente se enquadram as possibilidades de saber enxergar e caracterizar seu 

lugar, as dimensões, formas e os significados das paisagens, bem como tornar-se capaz de 

explicar as mudanças e a dinâmica do meio social, afinal, o ensino desta disciplina necessita 

ter por comprometimento a função de proporcionar situações em que os educandos forneçam 

sentido para suas significações e espaço vivido (CASTROGIOVANNI, 2003a). Para isso, é 

necessário que o professor, na estruturação do seu trabalho com as metodologias de ensino 

tenha clareza sobre as finalidades e princípios que se deseja alcançar com a geografia ao 

utilizar este recurso na sala de aula.  

Se o intuito está em levar os educandos a observarem e identificarem as condições 

temporais de fenômenos históricos, geográficos e culturais em um determinado espaço para 

confrontá-los e tentarem estabelecer uma leitura com a realidade atual por intermédio do 

cinema, o significado dado à prática metodológica necessita estar fundamentado em uma 

perspectiva que possibilitem aos educandos tornarem-se seres pensantes no espaço em que 

vivem. Esse pensamento busca articular-se com a relevância de saber utilizar o filme na sala 

de aula, com vista a fazer das discussões geográficas algo consubstanciado às realidades.  

 

Ele se constitui [o filme/cinema] em uma fonte de cultura e informação [...] 
No entanto, é um meio de expressão artística, um importante instrumento de 

comunicação e, por isso, ignorá-lo como meio didático-pedagógico pode ser 

omitir, no processo educativo, uma discussão sobre valores cuja riqueza 

somente o cinema pode transmitir. É um recurso que pode ser usado para 
criar condições para um conhecimento maior da realidade e para uma 

reflexão mais profunda (CAMPOS, 2006, p, 01, grifo nosso). 

 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), corroborando com esse ponto de vista, 

apontam que em meio a esta era tão globalizada em que as informações chegam velozmente 

encontrando-se expressas em diversos meios, o trabalho pedagógico do professor se mostra 

enriquecido ao se utilizar do cinema na produção do conhecimento, tendo em vista que tal 

atividade pode possibilitar os educandos a compreenderem o mundo em que estão inseridos. 

Porém, mesmo valendo-se dessa orientação, Rocha et al (2017, p. 160) nos chamam a atenção 

para o seguinte: 

 

Assim, é evidente que ao se trabalhar com filmes nas aulas de geografia, 

além de todo cuidado e planejamento, o professor precisa ter um senso 
crítico capaz de diagnosticar qualquer irregularidade na obra e fazer uma 

leitura crítica dela. Isso não diminui a potencialidade dos filmes de serem 
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aliados ao ensino geográfico como recurso didático, contudo, vai depender 

da forma que o professor deseja trabalhar com o cinema e a atribuição que 

ele deseja empregar a esse material midiático em suas aulas. 

 

 O discurso proferido pelos autores nos leva a fazermos algumas alusões com certas 

ocorrências observadas na prática de P1 ao utilizar-se do filme em alguns aspectos com os 

educandos. Ao exibir o filme, parecia-nos que o docente não possuía uma visão mais apurada 

acerca da obra, ou se continha, esta não nos foi demonstrada. Ao concluir a projeção do filme 

(ou melhor, a parte assistida pelos educandos) sentimos falta de uma discussão sobre o 

contexto e pontos tratados na obra com os educandos em relação ao conteúdo estudado. 

Também não identificamos pelo professor uma aferição em conhecer o que os educandos 

conseguiram ou não identificar no filme.  

Quanto à aplicabilidade do filme, o que ainda percebemos se tornar ausente por parte 

de P1, foram algumas menções sobre os próprios elementos que o mesmo orientou aos 

educandos que tentassem encontrar ou detectar na obra cinematográfica para a elaboração do 

resumo. Com isso, nos deparamos com a ideia já apresentada por Pontuschka, Paganelli e 

Cacete (2009) sobre a imagem do cinema e suas questões didáticas, quando nos dizem que as 

imagens, no ensino da geografia, geralmente, são empregadas como mera ilustração.  

Essa premissa parece-nos possuir uma conjunção com a forma como o filme teve sua 

utilização com os educandos. As imagens demonstradas traziam-nos a impressão de que em 

seu conteúdo e forma pareciam não possuir e nem representar uma utilidade naquele momento 

para aquilo que os educandos deveriam estar atentos. As possibilidades de dialogar e pensar 

sobre cada cena transmitida mostrava-se como algo distante na sala de aula após sua exibição. 

Diante desse quadro, percebemos a existência de uma preocupação por parte do docente em 

saber gerenciar a aplicabilidade deste recurso com os educandos em seu aspecto pedagógico e 

metodológico, principalmente no Ensino Fundamental.  

Sobre isso, quem nos fala é Rocha et al (2017) citando Napolitano (2003). Na visão 

deste autor, conforme apresentada no estudo desenvolvido por Rocha et al (2017), ao se 

utilizar do cinema no Ensino Fundamental em anos finais, com educandos de faixa etária dos 

11 aos 14 anos, o professor necessita ter a consciência da capacidade intelectual e cultural que 

os mesmos possuem para saber trabalhar este recurso. Por este motivo, concordamos com 

Campos (2006) quando o mesmo ressalta que o filme/cinema não pode ser utilizado como se 

fosse uma ilusão ou algo pelo qual nada se torna dito, pois, desta forma, o que há na verdade é 

o pouco serviço e utilidade para a aprendizagem.  
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E é na esteira desta mesma colocação que Castellar e Vilhena (2010, p. 78, grifo 

nosso) vêm nos dizer: 

 
Quando se utiliza esse procedimento em sala de aula [o filme], deve-se 

considerar o tipo de documento e os seus limites [...] para que os objetivos 

desejados com os documentos sejam atingidos, como o de mobilizar e 
despertar o conhecimento para que o aluno se torne capaz de estabelecer 

inter-relações e expressar os seus argumentos diante de um fato ou um 

conceito. Para isso, é necessário que o material esteja integrado à proposta 

de trabalho do professor [...] e não seja uma mera curiosidade ou um reforço 
da informação [...]. Ele deve ser considerado parte do processo da 

metodologia de ensino que se está desenvolvendo.  

 

 A mensagem aferida pelas autoras e corroborada por Napolitano (2003) citado por 

Rocha et al (2017), nos traz uma referência a respeito da importância metodológica que deve 

ser concebida no trabalho com o filme na posição de recurso didático no ensino de geografia. 

Esta referência, percebemos que não somente precisa estar vinculada ao contexto escolar, 

mas, principalmente, as formas de se desenvolver as atividades de assimilação dos 

conhecimentos com os educandos. E aqui consideramos novamente a prática do docente.  

Embora reconheçamos que o uso do filme tenha se caracterizado por certas 

inadequações quanto à forma de exploração e aplicação com os educandos, é preciso que 

tenhamos um olhar positivo da significância atribuída à tarefa pedagógica solicitada pelo 

professor. Enfatizamos nesse viés, sobre a elaboração do resumo que deveria ser realizado 

pelos educandos. Na descrição, observamos que sua composição, conforme a orientação de P1 

deveria conter, no máximo, 15 linhas, o que, por um lado, surge como uma proposta de 

atividade relevante na geografia. A figura 06 nos mostra uma representação de um trecho de 

um dos resumos elaborados. 

 
Figura 6: Trecho de resumo elaborado por um aluno 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Nossa intenção em mostrar o fragmento da tarefa pedagógica não se volta para 

construirmos uma análise específica de seu conteúdo, mas, demonstrar a contribuição deste 

tipo de atividade, bem como a posição do professor frente a tal tarefa, considerando a 

perspectiva metodológica do ensino de geografia. A visão positiva a respeito da tarefa 

pedagógica orientada, por nós, é aqui defendida, no sentido de sua relevância diante do 

incentivo em despertar e conduzir os educandos a desenvolverem a sistematização das ideias e 

tentar contextualizá-las com os conhecimentos adquiridos no estudo dos conteúdos 

geográficos. Outro fator associado a esta atividade, e que também pode ser considerado 

imprescindível no trabalho com a geografia, trata-se do incentivo à leitura e a escrita tendo 

como ponte à obra fílmica transmitida.  

 

[...] Assim é relevante que o professor esteja atento para buscar desenvolver, 

por meio delas [as atividades de envolvam a leitura e a escrita], a habilidade 
de percepção da realidade, de uso da memória e de elaboração pessoal de 

sínteses, com as quais os alunos podem expressar sua leitura da 

espacialidade do mundo [...] (CAVALCANTI, 2012, p. 170, grifo nosso).   

 

A autora aborda sobre a importância de o professor saber se relacionar com os 

propósitos almejados no processo de ensino por meio das atividades que busquem trabalhar 

com os educandos as experiências contidas em seu mundo e que podem ser mais bem 

explorada quando os mesmos se confrontam com os conteúdos da imagem e suas 

representações através do filme. Isso nos deixa claro que a responsabilidade do trabalho 

docente, dentro desse processo, está em interceptar a relação entre o imaginado, aqui expresso 

na mídia cinematográfica, e o real, representado pela cotidianidade e mundo dos educandos. 

Diante deste preceito, trazemos outra compreensão sobre a atividade trabalhada com 

os educandos. Desta vez, tendo como foco o papel do professor. Ao observarmos os 

educandos procederem com a entrega do resumo ao docente, esperávamos que na sala de aula, 

de forma coletiva, fosse realizada uma socialização dos pontos de vistas abordados das 

leituras e impressões a respeito do filme. Entretanto, o que identificamos foi uma certa 

desatenção de P1 para a efetivação deste momento na sala de aula. É como se a finalidade do 

filme e sua intermediação com a tarefa pedagógica, envolvendo a possibilidade de explorar 

dos educandos suas percepções, estivessem limitadas a um visto ou a um modo de reprodução 

que não considera como elemento importante os conhecimentos sistematizados. 

Isso nos coloca diante de uma conjuntura importante a ser mensurada não somente em 

relação ao uso do filme, mas, também, com os demais recursos didáticos aqui analisados 

(livro didático, quadro, mapa, globo) e suas interligações com as tarefas pedagógicas 
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trabalhadas no ensino de geografia. Sabemos que em sua materialidade, por si só, os recursos 

não se tornam capazes de produzir e nem dar funcionalidade ao processo do ensino. O que se 

mostra necessário é dar movimento e dinamicidade a estes instrumentos, fazendo com que sua 

utilização possa representar um conteúdo, uma informação, um sentido e um significado aos 

conhecimentos a serem construídos.  

E aqui também partimos do pensamento de que não somente com os recursos 

utilizados em sala, mas ainda pelas atividades desenvolvidas com os educandos, acreditamos 

ser necessário dirigir-se a uma compreensão sobre a forma como estes conhecimentos devem 

ser exercitados e trabalhados na geografia. Os educandos precisam ser condicionados a 

construírem suas aprendizagens em favor de sua existência e influência no espaço geográfico. 

E, nesse sentido, é que pensamos sobre a estruturação do trabalho docente dentro de uma 

dimensão metodológica como contributo a esta finalidade. 

Assim sendo, partimos do entendimento de que para organizar as ações voltadas ao 

comprimento dos objetivos do ensino de geografia, se faz necessário ao professor conhecer os 

nuances que contornam sua prática e o contexto de formação. Junto a isso é preciso também 

que o docente se torne reconhecedor das orientações a serem trabalhadas com os educandos 

no percurso das aprendizagens nesta disciplina, caso contrário à geografia tornar-se-á um 

tanto quanto mecânica e sem contextualização (Kaercher, 2007b) para o mundo, para os 

educandos e, porque não dizer até mesmo para os professores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa nos possibilitou compreendermos o quanto se torna importante refletirmos 

sobre o modo como a geografia vêm sendo trabalhada metodologicamente nos anos finais do 

Ensino Fundamental das escolas do município de Pau dos Ferros. Além disso, a presente 

investigação trouxe em suas abordagens diversas categorias a serem interpretadas. Todas elas 

caracterizadas como elementos essenciais para se discutir a prática no ensino de geografia.  

Ao longo desta pesquisa, perpassamos por diversas vertentes como, por exemplo, as 

concepções sobre metodologias de ensino na geografia e suas implicações no contexto 

escolar, especificamente, no trabalho com os conteúdos geográficos na sala de aula 

envolvendo a aplicabilidade de estratégias metodológicas e o uso de recursos didáticos. 

Tivemos ainda as bases e orientações teórico-metodológicas das escolas e os planos de ensino 

dos professores como instrumentos voltados para conhecermos as perspectivas que devem 

fundamentar a prática docente com a geografia. 

 Diante do que nos mostrou o estudo de caso, entendemos que as discussões sobre as 

metodologias no ensino de geografia se referem à necessidade de conhecermos a forma como 

os conhecimentos são mediados e construídos no cerne das relações entre os lugares e os 

sujeitos. Neste contexto, adentram o espaço escolar, o ensino e a própria construção do 

conhecimento geográfico, bem como o desencadeamento de uma interação estabelecida entre 

educandos, educadores e os conteúdos organizados. Frente a isso, temos os resultados 

alcançados nesta investigação, sendo que o primeiro deles faz referência à ideia atribuída ao 

trabalho metodológico no ensino de geografia. 

 A pesquisa nos mostrou que as concepções sobre metodologias de ensino, transitam 

por algumas diferenciações. Na visão dos professores, constatamos que as concepções a 

respeito das metodologias de ensino, tanto apontam para uma dimensão que ultrapassa o 

sentido técnico da prática, como para uma compreensão que se resume ao emprego de 

procedimentos e recursos didáticos que visem proporcionar à aula de geografia um caráter 

dinamizador. Na perspectiva da dimensão para além da prática, apresentada no discurso dos 

docentes, é possível observarmos que as metodologias de ensino no trabalho com a geografia 

partem da importância que esta disciplina, por meio de seus conhecimentos, pode representar 

aos educandos no processo de ensino. 

Por outro lado, percebemos que as metodologias de ensino, embora se apresentem pelo 

viés de sua relevância na construção e mediação dos conhecimentos, a partir de uma relação 

que envolva a participação de educandos e docentes no processo de ensino, também se 
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caracterizam a partir de uma dimensão associada ao uso de mecanismos tecnológicos e a 

aplicabilidade de estratégias que tenham por finalidade possibilitar aos educandos a buscarem 

um interesse em se estudar a geografia na sala de aula e, assim, romper com as ações 

rotineiras do cotidiano escolar. O segundo campo de resultado, demonstrado na pesquisa, 

intercala-se as compreensões sobre as metodologias de ensino e a abordagem dos conteúdos 

didáticos.  

Perante os fatos observados, constatamos que nas escolas investigadas, o trabalho com 

os conhecimentos geográficos está representado pelos conteúdos do livro didático, sendo 

abordados metodologicamente a partir de um caráter fragmentado que não obedece a uma 

coerência lógica das categorias geográficas e nem condiz com as realidades dos educandos. 

As discussões que entornam o estudo dos conteúdos dizem respeito ao repasse de informações 

que não são problematizadas e nem questionadas conjuntamente em sala de aula. Os 

conteúdos fazem menção a um tratamento ainda superficial de conceitos que não possuem um 

aprofundamento teórico de suas compreensões e nem possibilitam aos educandos pensarem 

suas relações com as práticas cotidianas. 

A geografia que se ensina nas escolas pesquisadas, ainda se constitui como uma 

geografia pautada nos fragmentos e pressupostos do livro didático. Não existe um saber que é 

complementado com outros referenciais e nem compartilhado de forma consubstanciada entre 

os sujeitos. O ensino de geografia parece ainda comportar-se como um processo onde os 

conhecimentos devem ser fixados e exercitados a partir da transcrição de perguntas e 

respostas do manual didático. É também um ensino onde sua relação com os instrumentos 

técnicos e informacionais denotam não possuir uma significância em seu conteúdo 

exploratório e comunicacional para se evidenciar as contextualizações com o cotidiano e as 

questões do espaço geográfico. 

As demonstrações da pesquisa nos apontaram ainda que, as escolas, por meio de suas 

concepções e orientações teórico-metodológicas, tornam reconhecida a necessidade de vencer 

estes obstáculos na prática para se trabalhar uma formação cidadã e critica nos e com os 

educandos onde os conteúdos não sejam os únicos pressupostos para se discutir e entender as 

realidades, mas que eles sejam instrumentos intermediadores para tal finalidade. Entretanto, o 

presente estudo nos revelou que esta questão necessita ser repensada ante ao que nos 

evidenciam as práticas dos professores em sala de aula.  

Se o intuito das metodologias de ensino na geografia é tornar dirigíveis as ações 

condizentes a estruturação do trabalho docente, tendo para isso as correlações entre 

conteúdos, métodos e procedimentos, entendemos que estes elementos precisam estar bem 
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articulados em suas dimensões e, concomitantemente, ordenados em suas finalidades. E isso 

deve se mostrar mais nítido nos planos de ensino elaborado pelos docentes. Eis aqui nosso 

terceiro campo de resultados. Os projetos políticos pedagógicos das escolas nos possibilitaram 

identificar as concepções e orientações que têm por desígnio proporcionar um melhor 

norteamento às práticas, sinalizam ser importante que os professores organizem as ações do 

processo de ensino seguindo-se por uma visão crítica e social dos conhecimentos e das 

realidades.  

Contudo, entendemos que na sala de aula, as estratégias, os recursos e o próprio 

tratamento dado aos conteúdos didáticos precisam estar ancorados a vertente defendida nos 

discursos dos docentes e também no próprio projeto educativo das escolas, devendo por este 

motivo, serem mais bem repensados frente às perspectivas da formação social e crítica, como 

preceitos apontados como fundamento à prática no processo de ensino. A geografia necessita 

ser problematizada aos alunos. De tal modo, ela também apresenta a importância de se 

intercalar com outras temáticas e áreas de conhecimento e a própria listagem de assuntos do 

manual didático.  

As discussões que envolvem o papel do homem e da sociedade vinculada à noção de 

espaço dentro dos temas geográficos devem ser interpretadas de forma conjunta com as 

questões da natureza, dos aspectos físicos, econômicos, políticos e científicos da Terra em 

suas respectivas esferas e porções, a fim de que se torne possível aos educandos pensarem de 

forma questionadora e investigativa as realidades que os permeiam. Nesse sentido, 

entendemos que o plano de ensino se caracteriza como uma ferramenta onde tais pretensões 

devem ser sistematizadas. Ele necessita estar fundamentado em concepções teóricas bem 

definidas que conduza a prática docente com a geografia a se desenvolver sob este 

direcionamento. E isso se consistiu em uma realidade que também precisa ser refletida no 

trabalho metodológico com a geografia nas escolas pesquisadas.  

Os planos de ensino, conforme nos mostrou a pesquisa, ainda se configuram como um 

instrumento onde os conteúdos didáticos se caracterizam como instrumentos definidores dos 

conhecimentos desta disciplina. O estudo também nos revelou que os conteúdos, os objetivos 

e as estratégias metodológicas necessitam possuir uma correlação e uma afinidade com a 

justificativa de se estudar e construir os conhecimentos geográficos. Da mesma forma, a 

pesquisa também nos demonstrou que no plano de ensino, o alcance dos resultados que se 

quer atingir na prática com as metodologias de ensino pelos professores precisa ser mais bem 

elucidado ante aos preceitos orientadores traçados pelas escolas.  
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De modo geral, sem querermos esgotar o tema discutido, acreditamos que esta 

pesquisa serviu de base não somente para discorrermos sobre a forma como a geografia vem 

sendo ensinada nos espaços escolares de Pau dos Ferros, respetivamente no ensino 

fundamental, mas principalmente, para refletirmos também sobre a nossa prática, mesmo que 

na condição de pesquisador. O estudo de caso também se configurou como elemento 

importante de investigação para refletirmos a respeito dos aspectos de formação que tem 

contornado a prática dos docentes com a geografia. Falamos aqui das perspectivas teóricas e 

metodológicas que se mostraram evidenciadas no decurso da pesquisa a partir das 

representações da prática com as metodologias de ensino. 

Com base no que nos mostraram os resultados, entendemos que nos discursos dos 

professores existe uma defesa de que a geografia a ser trabalhada na escola necessita estar 

ancorada em uma prática metodológica que tenha por finalidade formar sujeitos críticos que 

possam atuar no espaço e construir os conhecimentos de maneira participativa com 

significado à aprendizagem. No entanto, a pesquisa nos mostrou que as práticas ainda se 

materializam com base em uma perspectiva tradicional, nos conduzindo a uma reflexão de 

que as perspectivas teórico-metodológicas, refletidas nas práticas docentes possam exercer 

uma relação com contexto de formação na geografia.  

E neste âmbito de formação, cremos que um dos fatores a ser repensado seja a 

importância do processo didático-metodológico da geografia no sentido de construção e 

mediação dos conhecimentos no espaço escolar. Junto a isso, têm-se também os desafios 

propostos no processo de transposição didática dos conteúdos, onde, aos professores, é 

dirigida a tarefa de tornar os conhecimentos mais claros e contextualizados às realidades dos 

educandos. Nesse sentido, entendemos que as representações das práticas docentes com as 

metodologias de ensino em geografia, demonstradas nesta investigação, se configuraram 

como canal relevante para compreendermos o quanto o ensino desta disciplina e sua relação 

com as metodologias de ensino ainda necessita ser discutido no campo educacional. 

Assim sendo, esperamos que esta pesquisa possa contribuir de forma satisfatória para 

que os professores de geografia, as escolas pesquisadas e os futuros pesquisadores se 

dediquem a aprofundar os conhecimentos sobre o ensino desta disciplina em suas perspectivas 

teóricas, didáticas e, sobretudo, metodológicas. É claro que, nosso propósito aqui não é definir 

e nem mesmo colocar ponto final nas concepções e resultados frisados nesta dissertação. Pelo 

contrário, nosso objetivo é que este trabalho possa ser um instrumento intermediador para 

novas pesquisas sobre o ensino de geografia a partir do uso e aplicabilidade de metodologias, 

afinal, ainda há muito que se refletir e fazer a respeito deste assunto.  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) Docente. 

 

Este questionário é refere-se a uma pesquisa de dissertação de mestrado que está sendo 

realizada sob a nossa responsabilidade. Este instrumento tem por objetivo reunir informações 

sobre sua atuação e formação profissional. Assim sendo, gostaria de contar com sua 

colaboração através do preenchimento do mesmo, tendo em vista que sua participação se 

torna fundamental a este estudo. Desde já externamos nossos agradecimentos pela sua 

participação. Informamos-lhes que esta pesquisa está assegurada pelos preceitos éticos e por 

este motivo não divulgaremos nenhuma informação referente a nomes ou qualquer outro dado 

de cunho pessoal. 

 

Tema da Pesquisa: Representação das Práticas de Professores com as Metodologias de 

Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Mestrando: Miqueias Virginio da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

 

I) Identificação Profissional  

 

Professor:  

I (   )  II (   ) 

 

II) Formação Profissional 

 

Possui Graduação em Geografia: Sim (   )   Não (   ) 

Em qual Instituição? 

__________________________________________________________________________ 

Ano de Ingresso e de Egresso:  

E em outras áreas afins, possui graduação? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, em qual (is): 

___________________________________________________________________________ 

Possui Pós-Graduação em Geografia? Sim (   ) Não (   ) 

E em áreas afins? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, em qual(is): 

___________________________________________________________________________ 

Especialização: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de Conclusão: 

___________________________________________________________________________ 
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Mestrado: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de Conclusão: 

___________________________________________________________________________ 

Doutorado: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de Conclusão: 

___________________________________________________________________________ 

 

Outras Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III) Atuação Profissional 

 

Instituição onde Leciona: 

___________________________________________________________________________ 

Em qual (is) turno(s) você trabalha?   M (   )  V (   ) N (    ) 

Quantas aulas você ministra por semana? 

___________________________________________________________________________ 

Em quantas e em quais turmas? 

___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo leciona nesta instituição? Até 05 Anos (  ) Entre 5 a 10 Anos (   ) Entre a 20 

Anos (   ) Mais de 20 Anos (   ) 

Já lecionou em outra(s) instituição (ões)? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

Situação Profissional: Efetivo (   )  Temporário (    ) 

Na instituição atual, você leciona apenas a disciplina de Geografia? Sim (   ) Não (   ) 

Além da Geografia, ministra outras disciplinas? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________ 

Além da docência, exerce outra função na Escola? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, qual (is)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Outras Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Tema da Pesquisa: Representação das Práticas de Professores com as Metodologias de 

Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Mestrando: Miqueias Virginio da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

 

1) Em seu plano de ensino como você compreende a relação entre as metodologias de ensino 

em geografia e o contexto escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Ainda sobre seu plano de ensino, que aspectos você enquanto docente leva em 

consideração para o trabalho com as metodologias de ensino em geografia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Qual a sua concepção sobre a metodologia de ensino no trabalho com a geografia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Para você que aspectos devem ser considerados para se pensar a metodologias no ensino de 

geografia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Como você compreende a relação entre metodologias de ensino e o processo de abordagem 

dos conteúdos geográficos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Em suas aulas, quais estratégias e recursos você utiliza para trabalhar os conteúdos 

geográficos? Na sua concepção, de que forma estes elementos influenciam no processo 

metodológico do ensino de Geografia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

APÊNDICE C: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Tema da Pesquisa: Representação das Práticas de Professores com as Metodologias de 

Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Mestrando: Miqueias Virginio da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

 

I) Estratégia(s) mais utilizada(s) pelo professor na abordagem dos conteúdos geográficos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Obs: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II) Recurso(s) didático(s) utilizado(s) pelo professor para abordar os conteúdos geográficos?  

 

Quadro e Pincel/Giz (   ) Livro Didático (   ) Projetor Multimídia (   ) Globo Terrestre (   )  

Mapas (    ) Jogos (    ) Computadores (    )   Livros Paradidáticos    (    ) Uso de Filmes (  )  

Trabalhos com Imagens e/ou Desenhos (  ) Aula de Campo (    )   Trabalhos com Textos 

Escritos (    ) Música (    ) Outros (    ) 

 

Obs: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III) Tarefas pedagógicas relacionadas aos conteúdos  

 

Transcrição de questões diretamente do livro didático (   ) Questões elaboradas pelo professor 

a partir do livro didático (    ) Questões elaboradas pelo professor com base em outras 

bibliografias (    ) Questões ou outras atividades elaboradas pelos alunos (   ) Atividade em 

grupo (   ) Atividades individuais (    ) Outras (    ) 

 

Obs: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

APÊNDICE D: FORMULÁRIO DE DADOS SOBRE A ESCOLA 

 

Tema da Pesquisa: Representação das Práticas de Professores com as Metodologias de 

Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Mestrando: Miqueias Virginio da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Código de Identificação da Escola  

 

DADOS INSTITUCIONAIS DA ESCOLA 

Etapas da Educação Básica 
ofertadas pela Escola 

Ensino Fundamental I (    ), Ensino Fundamental II (   ), 
Ensino Médio (   ), EJA (   ) 

Turno(s) de Funcionamento Matutino (   )   Vespertino (   )  Noturno (   ) 

Total Geral de Alunos Matriculados  

Total de Professores: Total de Professores de Geografia: 

Outras Observações: 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

Possui Biblioteca? 
Sim (   ) Não (   ) 

Laboratório de Informática? 
Sim (   )  Não (   ) 

Sala de Recursos Multifuncionais? 

Sim (   ) Não (   ) 

Outros Laboratórios? 

Sim (   ) Não (   )    Se sim, Quais?  

Quadra de Esportes? 
Sim (   ) Não (    ) 

Sala dos Professores?  
Sim (   )   Não (   ) 

Campo de Futebol? 

Sim (   ) Não (    ) 

Galpão/Pátio 

Sim (   )   Não (   ) 

Outras Observações: 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS 

Globo Terrestre:  
Sim (   ) Não (   ) 

 

Mapas:  
Sim (   ) Não (   ) 

Tipos: 

GPS 
Sim (   ) Não (   ) 

Quantidade: 

Jogos 
Sim (   ) Não (   ) 

Tipos: 

Projetor Multimídia:  

Sim (   ) Não (   ) 

Livros Didáticos:  

Sim (  ) Não (   ) 

Atlas: 

Sim (   ) Não (   ) 
Quantidade:  

Câmera Digital 

Sim (   )  Não (   ) 
Quantidade: 

Maquetes:  

Sim (   ) Não (   ) 

Tipos: 

Bússolas:  

Sim (   ) Não (   ) 

 

Livros Paradidáticos  

Sim (   )   Não (   ) 

Computadores 

Sim (   ) Não (   ) 

Quantidade 

DVD 

Sim (   ) Não (   ) 

TV 

Sim (   ) Não (   ) 

Aparelho de Som 

Sim (   ) Não (   ) 

Lousa Digital 

Sim (   ) Não (   ) 

Outras Observações: 
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ANEXO I: RELAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE PAU 

DOS FERROS-RN 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão da Educação – SIGEDUC, 2018. 
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ANEXO II: RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAU DOS FERROS/RN 

 

Nº ESCOLAS ENDEREÇO 

01 Creche Municipal Branca de Neve Rua Joel Praxedes – Riacho do Meio 

02 Creche Municipal Criança Feliz Rua Antônio Elias de Feitosa, 573 – Paraíso. 

03 Creche Municipal Mª das Graças Feitosa 

Torquato  

Perímetro Irrigado – Zona Rural 

04 Creche Municipal Prof.ª Mª do Socorro Queiroz 

Lima 

Rua da Criança, SN – São Benedito. 

05 Creche Municipal Saci Pererê Rua Francisco Floriano Ferreira, 16 – Manoel 

Domingos. 

06 Creche Municipal Santa Terezinha Rua Severino Rêgo, 481 – Paraíso. 

07 Creche Municipal Severino de Freitas Rêgo Rua Professor Maguinaldo, SN – Manoel 

Deodato. 

08 Escola Municipal Dr. José Torquato de 

Figueiredo 

Perímetro Irrigado – Zona Rural 

09 Escola Municipal Elpídio Virginio Chaves Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos Lima, 

SN – João XIII 

10 Escola Municipal Francisco Torquato do Rêgo Rua Capitão Pedro Vicente, 361 – São 

Geraldo. 

11 Escola Municipal Professora Nila Rêgo Rua Raimundo Severino do Rego, SN – 

Princesinha do Oeste. 

12 Escola Municipal Professor Severino Bezerra Av Senador Dinarte Mariz, 550 – São 

Benedito. 

13 Escola Municipal São Benedito Rua São João, 513 – São Benedito.  

14 Escola Municipal Francisco Aires Segundo Rua Austrália SN – Nações Unidas 

15 Unidade de Ensino V Francelino Granjeiro Sítio Conceição – Zona Rural 

16 Unidade de Ensino VIII José Alves Pereira Sítio Raiz – Zona Rural 

17 Unidade de Ensino XII Narcísia Amélia do 

Nascimento 

Sítio Tapera – Zona Rural 

18 Unidade de Ensino XVIII Manoel Chagas de 

Aquino 

Sítio Sorriso – Zona Rural 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/SEDUC, Pau dos Ferros/RN, 2018. 
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ANEXO III: TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

inscrito (a) sob o nº de CPF _________________, matrícula ____________, representante 

legal da Escola ________________________________________________________, 

localizada no endereço:______________________________________________________, 

Pau dos Ferros/RN, venho através deste documento, conceder a anuência para a realização da 

pesquisa intitulada: “Representação das Práticas de Professores com as Metodologias de 

Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental”, tal como foi submetida à 

Plataforma Brasil, sob a orientação do (a) Mestrando Miqueias Virginio da Silva, vinculado 

a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN/CAMEAM a ser realizada na 

Escola ____________________________________________________________. Declaro 

conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 466/12 e 510/16 

e suas complementares. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como 

instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo 

da segurança e bem estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo 

em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que 

segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e 

depois do desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa 

sem penalidade ou prejuízos.  

 

Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta 

Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

 

Pau dos Ferros/RN, ____/____/_______ 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável. 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
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ANEXO IV: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Representação das Práticas de 

Professores com as Metodologias de Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino 

Fundamental”, coordenada pelo (a) Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao(s) seguinte(s) 

procedimento(s): 1) Observação; 2) Aplicação de Questionário, 3) Entrevista, cuja 

responsabilidade é de Miqueias Virginio da Silva, pesquisador responsável, graduado em 

Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, Campus Avançado 

Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: investigar como a geografia vem sendo 

trabalhada metodologicamente por docentes dos anos finais do Ensino Fundamental, em 

escolas do município de Pau dos Ferros/RN. E como objetivos específicos: I) verificar se as 

metodologias desenvolvidas no ensino de geografia possuem uma articulação com as 

orientações político-pedagógicas das escolas e os planos de ensino; II) conhecer as 

concepções docentes sobre as metodologias de ensino e os elementos que consideram 

importantes para se pensar a prática com a geografia; III) identificar as estratégias e os 

recursos que os professores utilizam para mediar o ensino de geografia; IV) apresentar as 

similaridades e diferenças existentes no processo metodológico dos professores no ensino de 

geografia. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de contribuir para as pesquisas e os 

estudos na área da educação e do ensino, mais especificamente aqueles voltados para a 

educação e formação geográfica, a partir da geração dos resultados e conhecimentos que 

poderão ser uteis por pesquisadores da área ou ate mesmo pela população em geral. Os riscos 

mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de eventuais constrangimentos e 

alternância de comportamentos em virtude da presença do pesquisador no espaço da escola e 

da sala de aula. Esses riscos serão minimizados mediante: garantia do anonimato/privacidade 

do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; a manutenção 

do sigilo e do respeito para com o participante da pesquisa; sigilo das informações por ocasião 

da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e 

participar do pré-teste, bem como da entrevista; anuência das instituições de ensino para a 

realização da pesquisa.  

Para isso, apenas o discente Miqueias Virginio da Silva realizará a observação e a 

aplicação do questionário, bem como a entrevista e somente o discente Miqueias Virginio da 

Silva e o orientador poderão manusear e guardar os documentos. Os dados coletados serão, ao 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
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final da pesquisa, scaneados e em seguida armazenados em um Drive Digital, como também 

guardados em sua versão física em pasta arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a 

responsabilidade do pesquisador na Sala do Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Espaço, 

Ensino e Ciências Humanas – GEPEECH – UERN/CAMEAM, a fim de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável.  

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Miqueias Virginio da Silva 

sob o endereço - Rua: Antônio Agostinho de Araújo, 57, Bairro: Centro, CEP: 59980-000 

Cidade: José da Penha–RN. Tel.(84) 99820 2346 e/ou e-mail: miqueiasgeo@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 

48 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br 

/ CEP 59.610-090.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II. 7) – cobertura 

material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do (a)pesquisador(a) Miqueias 

Virginio da Silva. Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 

dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos 

e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após 

todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre  

 

Concordo em participar desta pesquisa “Representação das Práticas de Professores 

com a Metodologia de Ensino em Geografia em Anos Finais do Ensino Fundamental” 

declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos que serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir 

de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo. Autorizo assim, a publicação dos dados da 

pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação.  

 

 

Pau dos Ferros, RN ____/____/______ . 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO V: PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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