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RESUMO

O referido trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa O ensino de Geografia e a diversidade do sujeito. Trás
consigo elementos didático-pedagógicos que nos permite refletir sobre o currículo escolar resultante da
investigação acerca da realidade do ensino de Geografia, diversidade e o cotidiano dos sujeitos, realizada
nas turmas do 9º ano de 22 escolas da rede publica estadual, distribuídas em 8 regiões administrativas de
Maceió/AL. Tendo como objetivo principal investigar até que ponto o ensino de Geografia vem
considerando a diversidade e o cotidiano dos sujeitos. Através de pesquisas bibliográficas que dão suporte
teórico a investigação atrelada à aplicação de questionários com os alunos, a tabulação e análise, foi
possível diagnosticar o conceito dos discentes sobre a disciplina, metodologias utilizadas pelos professores
no processo de ensino geográfico no que tange ao trabalho com a diversidade e o cotidiano. Contém
propostas de como trabalhar a diversidade nas aulas de Geografia no ensino fundamental II através de
recursos midiáticos. Os resultados da análise revelam a precisão de um ensino geográfico atrelado à
promoção do respeito às diversidades e de metodologias que supram essa necessidade vivenciada no
ensino de Geografia de escolas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Geografia. Diversidade dos Sujeitos. Formação de Professores.

ABSTRACT

That work is the fruit of the Research Project Teaching Geography and diversity of the subject. Brings with
elements didactic teaching that allows us to reflect on the curriculum resulting from research about the
reality of teaching geography, diversity and people&39;s everyday lives, held in class in 9th grade of 22
schools in the public state, divided into eight administrative regions Maceió / AL. Aiming at investigating
the extent to which the teaching of Geography is considering the diversity and people&39;s everyday lives.
Through literature searches supporting theoretical research linked to questionnaires with students,
tabulation and analysis, it was possible to diagnose the concept of students about the discipline methods
used by teachers in the teaching geography in relation to working with diversity and everyday. Contains
proposals for how to work the diversity in geography lessons in school II through media resources. The
analysis results show the accuracy of a geographic education linked to the promotion of respect for
diversity and methodologies that meet this need experienced in the teaching of geography in public
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schools.
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INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade o ensino de Geografia deve e precisa ajudar o aluno a desenvolver um raciocínio
espacial, ter uma visão de mundo, uma leitura da realidade que o cerca no cotidiano. Sendo assim, o
professor de Geografia deve estar atento à utilização de métodos de ensino que levem em consideração as
diversidades existentes no espaço escolar, a diversidade presente nos sujeitos e a diversidade do lugar e
do cotidiano de seus discentes.

Nesse processo de ensino e aprendizagem o aluno deve ser encarado como sujeito ativo, levando em
conta dois fatores importantes: diversidade e o cotidiano. Sobre diversidade buscamos referência, na fonte
primária de toda nossa pesquisa que é CAVALCANTI (2007), esta entende “diversidade, em um sentido
mais amplo, diz respeito as [...] diferentes esferas da vida, tratando-se, assim [...] da diversidade
biológica, diversidade econômica, diversidade social, diversidade geográfica, diversidade cultural”. A cerca
de cotidiano onde mais na frente veremos este conceito ampliado, nós nos pautamos na definição de
Carvalho e Neto (2005) “O cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer época
histórica que possamos analisar”. É relevante se trabalhar esses dois temas nas aulas de Geografia, e essa
importância é ressaltado quando é dito por Cavalcanti (2007):

[...] quero destacar aqui a necessidade de se pensar ensino e a mediação
pedagógica tendo como parâmetro a cultura dos alunos e a capacidade de cada
aluno em particular, contemplado, nesse sentido, sua diversidade. Pode-se
entender que essa diversidade vai além do conjunto de conhecimentos, valores,
significado que os alunos carregam consigo, pois diz respeito também á diferença
de estilos, ritmos e capacidades individuais internas de aprendizagem.
(CAVALCANTI, 2007, p. 67-68).

Compreendido a preponderância de trabalhar com a diversidade e o cotidiano nas aulas de Geografia,
tendo em vista necessidade de alguns ajustes no ensino geográfico das escolas de rede pública de Maceió,
durante a disciplina de Projetos Integradores VI no curso de Licenciatura em Geografia da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL). A pesquisa teve inicio através de leituras bibliográficas, e a partir delas foi
construído o questionário adaptado ao objetivo da referida pesquisa, inicialmente o questionário foi
aplicado para teste em 8 escolas, na perspectiva de correção dos eventuais erros, após uma análise crítica
se pode reelaborar algumas questões, deixando o instrumento mais claro e condizente com os objetivos da
pesquisa. Algumas das indagações principais foram feitas a respeito da caracterização dos entrevistados, o
conceito destes sobre a disciplina de Geografia, a metodologia das aulas de Geografia, a Geografia e o
cotidiano dos alunos e o que o aluno entende por diversidade, seu comportamento e impressões pessoais.
Com posse do questionário foram selecionadas as escolas que ofertam o quarto ciclo do ensino
fundamental. Deste ciclo foi indicado o 9º ano para aplicação dos questionários, considerando que os
alunos estão em uma fase de transição para o Ensino Médio, já possuindo acumulo de conhecimentos
geográficos e uma bagagem crítica a cerca da sua realidade, tendo passado por todas as séries do Ensino
Fundamental II. Outro critério para seleção das escolas foi estarem localizadas em uma das oito Regiões
Administrativas (RAs) de Maceió, devido à proximidade com UFAL.

Selecionadas as escolas, foi iniciada a aplicação dos questionários na amostragem, na oportunidade da
visita as escolas, a partir de um roteiro fechado, também foram entrevistados os professores de Geografia
e o diretores das escolas, buscando compreender a concepção dos mesmos sobre o processo de
ensino-aprendizagem da Geografia, sua interfase com o cotidiano a diversidade existente no corpo
discente e como essa relação era trabalhada.
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Fruto de um esforço coletivo onde na oportunidade, os alunos do 6° período/2009 contribuíram com a
elaboração, aplicação e análise preliminar dos primeiros questionários aplicados, a pesquisa de campo
contou com a aplicação de 859 questionários, em 22 escolas da Rede Pública Estadual de Ensino,
selecionadas a partir da análise das escolas existentes nas 8 Regiões Administrativas de Maceió. Neste
contexto foi observado como vem sendo trabalhado a diversidade dos sujeitos nas aulas de Geografia, o
presente trabalho foca sua reflexão em como os alunos das referidas instituições notam a diversidade em
diversos aspectos como: atitudes, preconceitos, opiniões, características pessoais e coletivas, o que
contribui significativamente para a análise crítica da realidade vivenciada no campo educacional destes
espaços de produção do conhecimento.

Um ponto essencial do trabalho no sentido metodológico foi à sistematização de dados coletados, a
tabulação ocorreu com o auxilio do programa Pacote Estatísticos para Ciências Sociais (SPSS). Segundo o
site de Produtos e Serviços de Estatísticas (PSE): “O IBM SPSS Statistics é uma ferramenta modular e
integrada que [...] ajudam o analista a mais rapidamente validar as suas hipóteses e a escolher a técnica
mais adequada para responder ao problema colocado”. O programa permitiu a elaboração de gráficos e
tabelas, bem como um entendimento mais profundo dos resultados obtidos em campo. Com base no
material coletado foi dado início ao estudo e interpretação das respostas de 859 alunos, culminando em
reflexões e considerações a cerca da realidade encontrada no que se refere aos temas diversidade e
cotidiano dos sujeitos nas aulas de geografia. Foi considerado também, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) na área de Geografia, qual a posição e o direcionamento dado por eles em relação ao
ensino voltado para as diversidades dos sujeitos e o cotidiano dos discentes. O trabalho ainda pondera
sobre o não respeito às diversidades que se configura no fenômeno do bullyng, e traz também reflexões a
cerca de um ensino geográfico através de conceitos como identidade, espaço e comunidade.

Sendo assim, este trabalho objetiva mostrar respostas encontradas para a seguinte investigação: “Até que
ponto o ensino de geografia vem abordando as diversidades dos sujeitos e o seu cotidiano nas escolas
estaduais de Maceió” Existindo outras questões secundárias: Como os alunos de escolas estaduais das 8
regiões administrativas de Maceió utilizam a disciplina de Geografia para fazer uma leitura do espaço em
que vivem De que forma o respeito às diversidades dos sujeitos podem ser trabalhados nas aulas de
Geografia de 6º ao 9º ano a partir de recursos midiáticos como reportagens e propagandas

DOS PARMETROS CURRICULARES NACIONAIS AOS CONHECIMENTOS COTIDIANOS DAS
ESCOLAS PESQUISADAS

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), trata-se de um documento norteador da educação brasileira,
foi criado pelo governo brasileiro, e suas informações para educação de 1ª a 4ª serie foram publicas em
meados de 1997, já suas contribuições para o ensino de 5ª a 8ª serie foi publicado no ano seguinte em
1988, ambos os documentos objetivavam uma educação que levar-se em conta a construção de uma
cidadania democrática, para Teixeira,

O Ministério da Educação e do Desporto (MEC) publicou em 1997 e 1998,
respectivamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª séries
(BRASIL.MEC, 1997a) e de 5ª a 8ª séries (BRASIL. MEC, 1998), depois de ter
divulgado Versão Preliminar do documento em 1995 (BRASIL. MEC, 1995)1. O
documento pretendia oferecer a proposta ministerial para a construção de uma
base comum nacional para o ensino fundamental brasileiro e ser uma orientação
para que as escolas formulem seus currículos, levando em conta suas próprias
realidades, tendo como objetivo do ensino de 1ª a 8ª série a formação para uma
cidadania democrática. (TEIXEIRA, 2000, p.1).

O documento tinha como foco dar um caráter de unidade à educação brasileira fortalecendo assim à
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educação propiciada no país, o que frequentemente é alvo de criticas. No entanto, o documento regra
conteúdos, temas e não o modo de ensinar, cabendo ao professor o trabalho com os problemas do lugar e
o cotidiano em suas aulas. Na visão dos PCNs a educação do nível fundamental deveria ter alguns
conteúdos e temas característicos onde não importar-se o local, estado ou região do território brasileiro
em que os discentes estivessem, todos no final do processo alcançariam algumas habilidades,
conhecimentos, e capacidades comuns que lhes dariam base para chegar ao ensino médio, Teixeira
destaca,

[...] nessa análise dos PCNs é que parece intenção dessa política do MEC a
formulação de uma “base comum nacional”. Aponta conteúdos e capacidades a
serem adquiridos pelos alunos ao final do ensino fundamental, resguardando o
papel da escola e dos professores. (TEIXEIRA, 2000, p.2).

Para cada área do conhecimento os PCNs propõem conteúdos, habilidades, e temas transversais a serem
abordados. No que tange a área de Geografia considerando a relevância desse documento ao trazer
referencias nacionais para o trabalho docente “os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados
procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de
outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo” (Brasil,
1997, p.5).

Nas salas de aulas se adquiri o conhecimento científico, este não é o único conhecimento relevante para o
processo de ensino e aprendizagem, existe o que se costuma chamar de conhecimento cotidiano, ou seja,
aquele que parte do dia a dia do aluno. Este último é aquele que o aluno vivencia através de suas
experiências pessoais e participação social. No caso especifico da Geografia o conhecimento geográfico
(científico) está presente na relação homem natureza, na transformação do espaço geográfico, e assim na
vida em sociedade nas relações e nos acontecimentos do cotidiano. De acordo com Cavalcanti,

Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, pois, ao
circularem, brincarem, trabalharem pela cidade, pelos bairros, constroem lugares,
produzem espaço, delimitam seus territórios, vão formando, assim,
espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e vão contribuindo para produção
de espaços geográficos mais amplos. Ao construírem geografia, eles também
constroem conhecimentos sobre o que produzem que são conhecimentos
geográficos. (CAVACANTI, 2005, p. 33).

Cavalcanti (2005) explica o quanto à participação do aluno é importante para a construção do
conhecimento partido das suas vivências, sendo assim vamos tentar entender o que o alunado que
participou da pesquisa em pauta, pensa a respeito disso, na questão: Você acha que é necessário
conhecer o dia-a-dia e as experiências dos seus colegas durante a aula de Geografia Ver gráfico 1.
Observa-se que 18,5% dos entrevistados responderam que não é necessário conhecer o dia a dia e a
experiências de seus colegas em sala de aula, esse número pode ser interpretado levando em conta que
os alunos consideram que a aula deve ser dirigida pelo professor e que a opinião do aluno não tem
importância nesse contexto. Já os 31,1% dos discentes reconhecem a relevância de se considerar e
partilhar as mesmas experiências vividas por seus colegas, como base para discussões podendo tornar-se
subsídios para conduzir o entendimento cientifico. O percentual de 50,4% afirma que só em algumas
vezes deve-se levar em consideração a vivencia de seus colegas, a hipótese é de que esse resultado está
ligado ao fato de que em determinadas situações o aluno não tem domínio do que diz, podendo relatar
acontecimentos de caráter banal ou não ter discernimento se o seu comentário tem ou não relação com o
tema abordado em sala de aula.

A Geografia é uma ciência que revela o espaço, e é nele que o homem vive,percebe o que acontece a sua
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volta também concebe relações que transformam esse espaço a cada dia, ao considerar esses aspectos
nas aulas de Geografia, o professor pode conduzir os alunos a se considerar como sujeito que exerce essas
três funções, de modo que isso são experiências cotidianas que todos vivenciam das mais variadas formas
também como compartilharem-nas entre os colegas pode enriquecer as aulas, pois parafraseando Henri
Lefevble É imprescindível que o vivido, o concebido, o percebido sejam reunidos, de modo que o “sujeito”,
o membro de determinado grupo social, possa passar de um ao outro sem aí se perder. (LEFEVBLE, 2000,
p. 46). Cerca de 11,4% responderam que ao assistirem as aulas de Geografia nunca conseguem relacionar
com a sua realidade, e 31,8% afirmaram que poucas vezes, esse percentual de alunos conseguiram
perceber algumas ligações da Ciência Geográfica com o que acontece a sua volta. Já a soma dos que
responderam que sempre, ou na maioria das vezes ao assistirem as aulas de Geografia conseguem
relacionar o conteúdo com sua realidade, chaga ao valor de 56,8 % dos entrevistados. Compreendemos
que esses alunos conseguem absorver o conhecimento geográfico, fazendo assim uma relação com o seu
cotidiano, pois esses alunos conseguem interpretar o teórico que é transmitido em sala de aula ligando-o à
prática do seu dia a dia. A importância de ponderar as vivências dos alunos nas aulas de Geografia não se
reduz apenas em ligar um fato ao outro, mas partindo desse entendimento o professor de Geografia
provoca o aluno a relacionar o assunto abordado em sala com o seu espaço vivido, percebido e concebido,
fazendo com que o conteúdo abordado atinja cada vez mais a diversidade dos sujeitos contida na escola,
partindo dos sujeitos diferentes que possuem cotidianos diferentes. Considerando que a ciência geográfica
estuda e aborda o espaço e neste espaço se dão os caracteres comportamentais de uma sociedade, que
são únicos em determinados lugares, partindo da compreensão dessas peculiaridades de um lugar para
outro; do lugar para o global e seu inverso que o ensino contempla a heterogeneidade dos alunos
envolvidos no processo. O espaço vivido pelo aluno é onde ele exerce suas atividades rotineiras, a sua
casa, o bairro onde mora, a escola, o que dão a ele uma bagagem de conhecimento. Este adquirido no seu
contexto social, na sua vivencia e interação com o espaço, assim Cavalcanti coloca:

A prática cotidiana dos alunos é desse modo, plena de espacialidades e de
conhecimentos dessa espacialidade. Cabe á escola trabalhar com esses
conhecimentos e seus espaços, discutindo e ampliando, alternando, com isso, a
qualidade das práticas dos alunos, no sentido de uma prática reflexiva e crítica.
(CAVALCANTI, 2005, p.34).

A Geografia não é só o que está no livro, ela é feita diariamente, no caminho de casa para escola o aluno
mapeia o trajeto na sua cabeça, e essas vivências espaciais são importantes, pois fazem parte da vida a
todo instante, e são a partir delas que se constroem os conceitos geográficos, baseados nas práticas
cotidianas do homem. A vida cotidiana é cheia de códigos e símbolos. Na atualidade já existe uma
preocupação, mas que isso, uma necessidade de uma geografia escolar que esteja voltada para o aluno
como sujeito ativo. Possibilitando uma aprendizagem que tenha significados, que leve em conta a
experiência cotidiana dos alunos. Cavalcanti afirma que,

A tarefa de formação própria ao ensino de Geografia é a de contribuir para o
desenvolvimento de um pensar geográfico, que compõe um modo de pensar
sobre o mundo e a realidade que nos cerca. Para tanto, não basta apresentar os
conteúdos geográficos para que os alunos os assimilem, é preciso trabalhar com
esses conteúdos, realizando o tratamento didático, para que se transformem em
ferramentas simbólicas do pensamento. (CAVALCANTI, 2005, p.70).

Por que é tão difícil para os professores dar significado ao que ensinam Por que não conseguem de forma
critica ligar o conteúdo a realidade do alunado Segundo Cavalcanti (2005, p. 24): “[...] para que essa
aproximação seja feita pelos professores no dia-a-dia da sala de aula, é preciso, antes de mais nada, que
eles compreendam que eles próprios consigam ver esse papel da geografia para o cotidiano”. Para superar
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esta situação o professor pode começar pela maneira como procede diante da realidade de seus alunos,
comparando eventos do cotidiano com os assuntos das aulas, isso pode ajudar os alunos a entendê-los
mais facilmente e lembrar-se deles. Porém, vale ressaltar que não se deve apenas comparar deve-se
estimular a capacidade critica. O que mais envolve os alunos nas aulas é estudar sobre algo que está
diretamente relacionado com sua vida, como a casa, a família, o trabalho, o clima da região, etc. Essas
coisas simples e pequenas podem ser úteis para ensinar grandes e complexos assuntos. De acordo com
Cavalcanti,

É importante, dessa forma, que os professores estejam abertos e sensíveis ao
dialogo com seus alunos, buscando contribuir com o processo de atribuição de
significados aos conteúdos trabalhados, a partir de cada contexto especifico, de
acordo com as representações dos alunos, com suas diferenças, com sua
diversidade. (CAVALCANTI, 2007, p. 77)

É preciso acostumar-se a pensar não só no que pretende dizer ou ensinar, mas também nos alunos.
Observar detalhes do mundo ao seu redor. Estabelecer a meta de usar toda semana pelo menos uma boa
ilustração baseada em uma situação conhecida que nunca usou antes. É a maneira como o professor
procede ao ensinar determinado assunto que contribui para atribuir significado a este. Para Cavalcanti,

[...] para cumprir bem o papel social da escola e de uma disciplina escolar no
sentido da formação dos alunos, é preciso que esse conteúdo seja trabalhado
com eficiência, é preciso que as atividades de sala de aula sejam encaminhadas
com base em métodos e procedimentos que permitiam de fato trabalhar com
esses conteúdos. (CAVALCANTI, 2007, p.77).

Para a aula de Geografia ser prática, interessante, e prazerosa, não cabe apenas utilizar a Geografia do
cotidiano como algo superficial ou solta, desfragmentada do conteúdo, é necessário que o professo
contextualize faça relação, trazendo problematizações, temas e exemplos que estejam atrelados à vivência
do aluno. Sendo assim, a referida pesquisa indagou a seus entrevistados se durante as aulas de Geografia
o professor discute problemas encontrados nos bairros em que os discentes vivem.

Para que seja relevante e construtivo o conhecimento cotidiano nas aulas é preciso que este se relacione
de forma coerente com o conhecimento cientifico, dando ao alunado as ferramentas para compreender a
realidade na qual ele está inserido. Conforme o gráfico seguinte sobre o que se estudou em Geografia foi
constatado que a maioria dos discentes reconhece o valor prático da disciplina e sua aplicabilidade no dia a
dia, pois 49,1% afirmaram que já utilizou o que aprendeu na prática e para 18,5% algum colega colocou
em prática o aprendido. Já a parcela de 32,4 % respondeu que não tem como colocar em prática o que se
aprende em Geografia. Dos entrevistados, 32,4% afirmam que não é possível utilizar o que se aprende em
Geografia, porém 49,1% responderam que já utilizou o que aprendeu na prática, e 18,5% disseram que
algum colega de sala utilizou o que aprendeu, na prática.

Um aspecto positivo referente ao resultado mostrado no gráfico revela-nos que uma grande parte dos
entrevistados compreende que a Geografia é uma ciência que tem seu papel ativo na vida, no cotidiano e
nas relações sociais. Sendo assim, de uma forma ou de outra, seja o feito na prática o que aprendeu ou o
que afirmou que um colega conseguiu colocar em prática, esses mostram que é real utilidade da
Geografia. É preciso entender que todo homem tem uma vida cotidiana, porém cada sujeito tem um jeito
de ver, perceber e sentir diferente, próprio e individual e essa variedade ou identidade que deve ser
considerada nas aulas. Heller (1970) afirma que “A vida cotidiana é a vida de todo homem. [...] A vida
cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos
de sua individualidade, e de sua personalidade”. Ao usar o conhecimento adquirido pelo aluno na vida
cotidiana não se pretende afirmar esse conhecimento como sendo verdade suprema, mas cabe ao

Pág.6/9



professor usá-lo como ponto de partida e não de chegada, para que os discentes possam ultrapassá-lo,
supera-lo e através da reflexão desse cotidiano, possam chegar a compreender significativamente,
galgando assim até chegar ao conhecimento cientifico.

É preciso considerar que não se trata apenas de incitar o aluno a construir um senso crítico sobre as
informações apresentadas nos recursos midiáticos, mas também quando preciso e muitas vezes serão
necessárias trabalhar a desconstrução de algumas ideias que muitas vezes são transmitidos pelos
mesmos. Um exemplo é o cotidiano dos alunos está repleto de informações ou propagandas comerciais
para se vender determinado produto, mas o objetivo é duplo, informar e lançar no expectador uma
concepção de determinado assunto que não é nada saudável para a formação do discente. Suje a
pergunta, como o professor de Geografia pode usar as propagandas ou outros recursos midiáticos de
forma saudável para formação do discente, respeitando a diversidade dos sujeitos

A interferência dos recursos midiáticos na vida em sociedade é fato, o que se deve lamentar é a
informação ser recebida como se estivesse pronta e acabada, não necessitando de uma análise e
criticidade da mesma, no entanto, nem tudo que ela mostra pode ser considerado como sendo ilícito para
o desenvolvimento intelectual do sujeito.

Não se pode negar que os recursos midiáticos são um importante instrumento de informação e
conhecimento, o conhecimento transmitido por estes também contribui na formação do cidadão, sendo
assim, o professor pode fazer a seleção, uma triagem, trazer para dentro da sala de aula recursos
midiáticos que contribuam para a formação de seus alunos.

Como auxílio didático para o ensino, as informações retiradas de recursos midiáticos de forma criteriosa,
oferecem uma gama de possibilidades para enriquecer a aula de Geografia, pois todos os dias os meios de
comunicação nos trazem de diversas formas, informações que nos levam a enxergar que a Geografia se
faz presente. Se olharmos a informação de forma mais profunda veremos no conteúdo midiático um
paralelo com as diversidades dos sujeitos e com o cotidiano desses. É importante ressaltar não só as
possibilidades que os recursos midiáticos podem oferecer na didática do ensino, como também a posição
do professor no conduzir da aula, pois a princípio é ele quem deve instigar os alunos a analisar de forma
crítica o que for transmitido, buscando a relação do texto midiático com a diversidade e o cotidiano dos
seus alunos. Para Castrogiovanni,

De um modo geral, muitos conceitos estão presentes no dia a dia de nossas
vidas. Os alunos têm as suas próprias concepções a respeito de muitas coisas.
Porém o trabalho da superação do senso comum e de busca das explicações que
permitem entender os fenômenos como verdades universais, exige que se façam
reflexões sobre o lugar como o espaço de vivência, analisando a configuração
histórica destes lugares para além de suas aparências. (CASTROGIOVANNI, 2008,
p.104).

Ao se trabalhar com um ensino geográfico que considera o cotidiano do sujeito é relevante ponderar a
proposta dos PCNs de Geografia para o 3º e 4º ciclos que correspondem às séries de 5ª á 8ª, atuais 6º ao
9º ano. Onde a sugestão é trabalhar os eixos temáticos específicos de cada ciclo em conjunto com os
temas transversais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada nas escolas públicas de Maceió trouxe alguns resultados. No tocante ao ensino de
Geografia e a diversidade do sujeito, foi possível perceber a necessidade de um trabalho com a
diversidade nas aulas de Geografia, uma vez que os alunos entrevistados revelaram em suas respostas
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terem uma pequena noção do que é diversidade, não entendendo o que vem a ser diversidade no seu
sentido mais pleno. Ao ensinar Geografia há a necessidade do docente relacionar os conteúdos geográficos
com as diferenças presentes na sociedade, como as diversidades biológica, econômica, social, geográfica,
e cultural.

Foi possível notar através da pesquisa que os discentes trazem consigo conceitos e preconceitos, estes
conceitos nem sempre corretos junto com os preconceitos precisam ser desconstruídos, e o docente tem
um papel decisivo neste contexto. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), podem auxiliar norteando
o trabalho docente que estimule o respeito à diversidade do sujeito. Para dar sentido ao conteúdo
geográfico é relevante trabalhar com o cotidiano do aluno, a pesquisa mostrou que os alunos do ensino
fundamental II de Maceió reconhecem o valor prático da disciplina e sua utilidade no cotidiano, porém é
necessário que os alunos consigam perceber a relação do que é trabalhado nas aulas de Geografia com a
realidade. Para ultrapassar esta situação o professor deve levar em conta as propostas dos PCNs com
relação ao ensino geográfico, entendo que cada sujeito pertence a um lugar com suas próprias
diversidades e essas ficam evidentes na vida cotidiana.

A pesquisa também se deparou com a necessidade dos docentes levarem para suas aulas recursos
didáticos que instiguem a criticidade dos alunos, sendo facilitadores de interpretação e compreensão dos
assuntos geográficos. O que levou ao estudo e criação de propostas didáticas, uma para cada ano do
ensino fundamental II, propostas que trabalham com a diversidade dos sujeitos nas aulas de Geografia
através de recursos midiáticos.
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