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RESUMO 

O conceito de ensino reveste-se de grande importância, pois, o modo como os 
professores entendem o que é ensinar repercurte diretamente em suas ações na sala de 
aula. As atividades empreendidas pelo docente em sala de aula dependem do modo 
como este as vêm, deste modo, se o professor tiver ideias estranhas e esquisitas sobre o 
que é ensinar, será provável que, sob esse nome, faça coisas estranhas e esquisitas. Um 
dos requesitos mais importantes para um professor é seguramente ter uma noção clara 
da natureza da atividade central em que está profissionalmente envolvido. Nesta 
perspectiva, o presente artigo foi elaborado com base numa experiência realizada numa 
Escola Estadual localizada na cidade de Aracaju, e tem por finalidade refletir de que 
forma a falta de compromisso didático pedagógico do professor de Geografia 
compromete a aquisição dos conhecimentos básicos, para aprender os conteúdos 
programáticos desenvolvidos na proposta pedagógica da escola. Este estudo visa ainda 
evidenciar a relevância da utilização de práticas e atividades didático-pedagógicas que 
viabilizem o processo de aprendizagem. 
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I- Introdução 
 

O ensino é um ofício universal. E esse ofício não somente possui uma longa 

história, pois suas origens remontam à Grécia Antiga, mas tem um papel fundamental 

em nossas sociedades contemporâneas. Embora ensinar seja um ofício exercido em 

quase toda a parte do mundo, e sem interrupção desde a Antiguidade, ainda se sabe 

muito pouco a respeito dos fenômenos que lhes são inerentes. O conhecimento desses 

elementos do saber profissional docente é fundamental e pode permitir que os 

professores exerçam seu ofício com muito mais competência (GAUTHIER et ali.1998). 

Compreender a profissionalização3 da docência implica o reconhecimento do 

trabalho do professor como uma prática social e como trabalho interativo que envolve 

aspectos internos e externos à sua ação docente (TARDIF apud AZEVEDO, 2007). A 

dimensão interna do trabalho docente define o que a literatura chama de 

profissionalidade da docência. O termo delimita o campo teórico que busca identificar e 

legitimar um corpo de saberes, competências, atitudes, valores e normas para a 

profissão docente (AZEVEDO, 2007). 

As inúmeras pesquisas realizadas na área educacional nos últimos anos 

objetivaram definir um repertório de conhecimentos para a prática pedagógica, estes 

estudos podem ser interpretados como incentivos para que o docente se conheça 

enquanto docente, e como tentativas para identificar os constituintes da identidade 

profissional e de definir os saberes, as habilidades e as atitudes envolvidas no exercício 

do magistério. Estes estudos foram realizados com o propósito de responder as 

seguintes indagações: quais os saberes, as habilidades e as atitudes mobilizados na ação 

pedagógica?  O que deveria saber todo aquele que planeja exercer esse ofício? 

(GAUTHIER et ali.1998). 

Contrariamente ao que parece à primeira vista, essas preocupações não são 

recentes. Elas são até bastante antigas, se considerarmos que, desde o início do século, 

muitos pesquisadores desenvolveram projetos para tornar o ensino mais eficiente. 

Entretanto, foi somete nos últimos vinte anos que importantes esforços foram 

                                                           
3
 Em relação ao desenvolvimento profissional Ramalho, Nüñez e Gauthier afirmam que “[...] está ligado à 
construção de uma autonomia sempre crescente, vinculado às formas através das quais ele 
produz/constrói sua profissão no processo de profissionalização” (2001, p.8).  
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realizados, tanto na América como na Europa, com vistas a descrever a prática docente 

a partir de pesquisas efetuadas diretamente nas salas de aula. 

Pensou-se durante muito tempo, e muitos, sem dúvida ainda pensam assim, que 

ensinar consiste apenas em transmitir o conteúdo a um grupo de alunos. Nessa 

perspectiva, o saber necessário para ensinar se reduz unicamente ao conhecimento do 

conteúdo da disciplina. Mas quem ensina sabe muito bem que, para ensinar, é preciso 

muito mais do que conhecer a matéria, mesmo que esse conhecimento seja fundamental. 

Quem ensina sabe que deve planejar, organizar, executar e avaliar todo o processo não 

esquecendo os problemas de disciplina4, devendo, portanto, o professor estar atento aos 

alunos mais agitados, muito tranquilos, mais avançados, mais lentos etc.  

Em suma, quem mergulha diariamente nesse ofício sabe muito bem que, apesar 

da grande importância de se conhecer a matéria, isso não é suficiente por si só. Pensar 

que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos é reduzir 

uma atividade tão complexa como o ensino a uma única dimensão, aquela que é mais 

evidente, mas, sobretudo, é negar-se a refletir de forma mais profunda sobre a natureza 

desse ofício e dos outros saberes que lhes são necessários (GAUTHIER et ali.1998). 

 

 

II- Desenvolvimento 

 

Consciente da importância deste ofício bem como das peculiaridades que lhes 

são inerentes para que o mesmo possa ser realizado com êxito, é que este trabalho foi 

desenvolvido, visando evidenciar a relevância da utilização de práticas didático- 

pedagógicas que viabilizem o processo de aprendizagem no ensino de Geografia. Neste 

sentido, Castro e Carvalho afirmam que: 

 

                                           A ação de ensinar é, sobretudo uma intenção e indica que na 
maioria  das vezes há um longo caminho entre o propósito e sua 
realização. Para tanto, entram em cena os procedimentos ditos 

                                                           

4 Neste caso fala-se em disciplina enquato comportamento. A disciplina é um conjunto de regras que 

servem para o bom andamento da aprendizagem escolar. Portanto, podemos concluir que ela é uma 

questão de qualidade nos relacionamentos humanos, sendo também uma questão de qualidade entre 

professor e aluno (SILVEIRA, Fernanda Lapenda. O desafio da disciplina na sala de aula. Disponível 

em: http://www.webartigos.com . Acesso em: 19 de abril de 2010. 
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didáticos, visando o encontro entre o ensinar e o aprender. 
(CASTRO; CARVALHO, 2001, p.15). 

 

A disciplina Geografia passou a ser ensinada por professores licenciados, com 

forte influência da Escola Francesa de Vidal de La Blache5. Essa Geografia era marcada 

pela explicação objetiva e quantitativa da realidade. Esse tipo de Geografia e as 

correntes que dela se desdobraram foram chamadas de Geografia Tradicional6.  

No Ensino, essa Geografia se traduziu, e muitas vezes ainda se traduz pelo o 

estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas de forma dissociada do espaço 

vivido pela sociedade. Os procedimentos didáticos adotados promoviam principalmente 

a descrição e a memorização dos elementos que compõe a paisagem sem, contudo, 

esperar que os alunos estabelecessem as relações, analogias ou generalizações. Essa 

perspectiva também marcou a produção dos livros didáticos até meados da década de 70 

e, mesmo hoje em dia, muitos ainda apresentam em seu corpo idéias, interpretações ou 

até mesmo expectativas de aprendizagem defendidas pela Geografia Tradicional (PCN – 

Ensino Fundamental – Geografia. Minístério da Educação e do Desporto. Secretaria do 

Ensino Fundamental – SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais. 1996). 

A partir dos anos 60 sob a influência da Teoria Marxista, surge uma tendência 

crítica à Geografia Tradicional. Critica-se a Geografia Tradicional do Estado e das 

classes sociais dominantes, propondo uma Geografia das lutas sociais difundindo-se 

desta maneira a Geografia Marxista7. Essa nova perspectiva considerava que não basta 

                                                           
5 A Escola Francesa de Geografia, conhecida também como escola "possibilista", foi criada por Paul 
Vidal de la Blache e acreditava na possibilidade de haver influências recíprocas entre o homem e o meio 
natural. Disponível em http://www.wikipédia.com.br 

6 Dentre as características da Gegrafia Tradicional destaca-se a valorização do papel do homem como 
sujeito histórico, bem como a análise da produção do espaço geográfico, estudando a relação homem-
natureza sem priorozar as relações sociais. Ou seja, não se discutia as relações intrínsecas à sociedade, 
abstraindo assim o homem de seu caráter social. Era baseada, de forma significativa, em estudos 
empíricos, articulada de forma fragmentada e de forte viés naturalizante.  

7 A Geografia Crítica também chamada de Geografia Marxista é o conceito que estabelece o rompimento 
da neutralidade no estudo da geografia, com a proposta de engajamento e criticidade junto a toda a 
conjuntura social, econômica e política do mundo. Este ramo estabelece uma leitura crítica frente aos 
problemas e interesses que envolvem as relações de poder, e a pró-atividade frente as causas sociais, com 
a defesa da diminuição das disparidades sócio-econômicas e diferenças regionais. 
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explicar o mundo, é preciso transformá-lo. Assim, a Geografia ganha conteúdos 

políticos que são significativos na formação do cidadão. 

Para o ensino, essa perspectiva trouxe uma nova forma de interpretar as 

categorias do espaço geográfico, e influenciou a partir dos anos 80 uma série de 

propostas curriculares voltadas para o segmento da quinta a oitava séries do ensino 

fundamental.  

As sucessivas mudanças e debates em torno do objeto e método da Geografia 

como ciência, presentes no meio acadêmico, tiveram repercussões diversas na educação 

básica. Nos aspectos positivos, foram um estímulo para a inovação e a produção de 

novos modelos didáticos; e nos aspectos negativos, pois a rápida incorporação das 

mudanças provocou a produção de inúmeras propostas didáticas, descartadas a cada 

inovação conceitual e, principalmente, sem que existissem ações concretas para que 

realmente atingissem o professor em sala de aula, sobretudo o professor das séries 

iniciais que, sem apóio técnico e teórico, continuou e continua, de modo geral, a ensinar 

Geografia apoiando-se apenas nas descriçoes dos fatos e ancorando-se quase que 

exclusivamente no livro didático. No que concerne a utilização do livro didático de 

Geografia Castrogiovanni e Goulart destacam que: 

O livro didático frente às atuais condições de trabalho do 
professor de Geografia torna-se cada vez mais um instrumento, 
senão indispensável, pelo menos necessário, como 
complemento às atividades didático-pedagógicas, devendo ser 
utilizado apenas como um dos recursos entre tanto disponíveis 
(CASTRIGIOVANNI; GOULART, 2003, p.131). 
 

  Para tentar resolver esta problemática as abordagens atuais da Geografia têm 

buscado políticas pedagógicas que permitam apresentar aos alunos os diferentes 

aspectos de um mesmo fenômeno em diferentes momentos da escolaridade, de modo 

que os alunos possam construir compreensões novas e mais complexas a seu respeito. 

Para tanto, é fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos 

possam conhecer e utilizar esses procedimentos. Desta forma, depreende-se que 

compete ao professor e, sobretudo as práticas que este desenvolve em sala de aula para 

que tal propósito seja alcançado (PCN – Ensino Fundamental – Geografia. Minístério da 

Educação e do Desporto. Secretaria do Ensino Fundamental – SEF. Parâmetros 

Curriculares Nacionais 1996). 
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Nesta perspectiva, movidos pelo propósito de tornar público os avanços no 

processo de ensino-aprendizagem a partir da articulação entre os conteúdos de 

Geografia e os procedimentos didático-pedagógicos, é que este estudo foi 

implementado.   

O presente estudo foi elaborado com base numa experiência realizada numa 

Escola Estadual localizada no Conjunto Augusto Franco, e tem por finalidade refletir de 

que forma a falta de compromisso didático pedagógico do professor de Geografia 

compromete a aquisição dos conhecimentos básicos, para aprender os conteúdos 

programáticos desenvolvidos na proposta pedagógica da escola. 

A turma na qual se realizou a experiência foi o 8° Ano do ensino fundamental do 

turno vespertino, composta por treze alunos com idades que variavam entre 15 e 19 

anos, a turma apresentava comportamento irregular como conversas paralelas durante as 

aulas, problemas de assiduidade, dificuldades de resolução das atividades solicitadas 

pelo professor entre outros. 

Tais comportamentos eram causados principalmente em razão da ausência de 

recursos didáticos pedagógicos e até mesmo da ausência de ânimo e compromisso do 

professor com o processo de ensino-aprendizagem da turma, esta situação 

desestimulava os alunos tornando-os apáticos ao processo de construção do 

conhecimento.  

A falta de atenção, inquietação e atitudes de desrespeito dos alunos durante as 

aulas do professor regente eram algumas respostas dadas a estes métodos pouco eficazes 

e que não contribuíam para o entendimento dos conteúdos apresentados. Outro 

agravante que contribuía para a permanência destes problemas era a forma como os 

conteúdos eram trabalhados, pois ao mesmos não eram incorporados elementos que 

visassem ajustá-lo e/ou dosá-lo à capacidade de compreensão do aluno. Desta forma, 

depreende-se que o conteúdo trabalhado em sala de aula tinha como objetivo único e 

exclusivo o cumprimento do programa em detrimento ao interesse, progresso e 

aproveitamento do aluno.  

De acordo com esta problemática Mattos destaca que “[...] a matéria de ensino 

quando ensinada com método, torna-se rica, sugestiva e eficaz dinamizando a mente dos 
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alunos a mesma matéria, porém ensinada sem método ou com mau método, torna-se 

árida, cansativa, irritante e improfícua” (1967, p. 12). 

Outro fator intrigante observando durante esta experiência diz respeito ao 

processo de avaliação. A prova não era o único recurso de avaliação8 utilizado pela 

professora, mas sem dúvida esta se constituía pouco eficaz para a verificação da 

aprendizagem do aluno, uma vez que para a elaboração da mesma eram levadas em 

consideração as exigências do professor que estavam, sobretudo “presas” às 

informações livrescas sem considerar as limitações e capacidades do aluno. 

Tal prática contraria o que Lopes (1989), define como avaliação efetiva que vai 

se dar durante o processo, nas relações dinâmicas de sala que orientam as tomadas de 

decisões frequentes, relacionadas ao tratamento do conteúdo e à melhor forma de 

compreensão e produção do conhecimento pelo aluno. Para que isso ocorra faz-se 

necessário que o professor esteja permanentemente atento às alterações de 

comportamento dos alunos. Que haja um clima favorável à participação de todos em 

sala de aula. Que os alunos não se sintam reprimidos e possam manifestar suas dúvidas, 

inquietações e incompreensões quanto ao que está sendo aprendido. 

O processo de avaliação em sua forma final, classificatória, não encerra o 

processo ensino-aprendizagem, sua principal função deve ser a de permitir a análise 

crítica da realidade educacional, seus avanços, a descoberta de problemas novos, de 

novas necessidades ou outras dimensões possíveis de serem atingidas. O ato de avaliar é 

uma fonte de conhecimentos e de novos objetivos a serem alcançados no sentido 

permanente do processo educativo (Idem). 

Cabe ainda mencionar que as atividades desenvolvidas pelo professor regente 

nem sempre eram recebidas com simpatia pelos alunos, isto dificultava a construção de 

uma ambiente no qual aprendizagem pudesse realizar-se de forma prazerosa. Sobre este 

aspecto Castro e Carvalho observam que: 

 

                                                           
8 Num sistema de avaliação devem ser múltiplos e variados os critérios de avaliação, afim de que esteja 
presente um dos requesitos básicos de avaliação, que é ser ampla, e para que se possa averiguar o 
progresso dos alunos de acordo com suas várias potencialidades. Um adequado esquema de critérios de 
avaliação permite que se atenda convenientemente a muito das dierenças individuais. (MARQUES, 
Juracy C. A aula como processo: um programa de auto-ensino. Porto Alegre, RS: Globo, 1983).  
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                                                 A sala da aula constitui o lugar privilegiado da prática docente, 
onde se desenvolve uma relação de natureza pedagógica que 
envolve fundamentalmente e transmissão de saberes, mediante 
interações de caráter intelectual e afetivo (CASTRO; 
CARVALHO. 2001, p. 154). 

Diante do quadro encontrado na turma em que se realizou esta experiência, 

iniciamos uma reflexão a respeito de metodologias e recursos didáticos pedagógicos que 

podessem favorecer tanto uma aproximação com a turma, quanto à sua participação. 

Neste sentido, foi imprescindível uma modificação nos métodos de ensino, que de 

acordo com Lopes: 

                                                            Constituem um meio concreto para o alcance de metas 
educativas e coadjuvantes na transmissão e na assimilição do 
conhecimento elaborado de forma coerente e organizada. Neste 
sentido, o método de ensino passa a ser assim, um dos elementos 
possíveis para a estruturação dos caminhos a serem percorridos 
pela ação didática. Esses caminhos utilizarão em sua trajetória 
diferentes procedimentos de ensino, objetivando motivar e 
orientar o educando para assimilação do saber veiculado no 
processo escolar e na sua relação com os meios: natural, cultural, 
sócio-econômico entre outros (LOPES, et al, 1989, p. 89). 

 

Durante o exercício da experiência, foram feitas ainda modificações no modo de 

expor os conteúdos para os alunos, mediante realização de atividades com o uso de 

recursos didáticos como retro-projetor, textos, mapas, jogos e outros. Houve também a 

promoção de debates, conversas informais além da aplicação de intrumentos avaliativos 

para verificação da aprendizagem. Todas essas modificações foram necessárias, para 

que aula constituísse um momento para troca de idéas, informações e experiencias 

constituindo desta maneira, um espaço oportuno para efetivação da aprendizagem. 

Sobre este momento Paviani assinala que: 

                                                  A aula corresponde a um processo em que se faz necessário que 
o aluno “assuma” uma atitude indagadora e problematizadora. 
Deste modo, o conhecimento sistematizado deve ser visto como 
um meio de apoio, um modo de criar condições de 
aprendizagem (PAVIANI, 1987, p. 85).  
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A realização destas atividades9 com os alunos ocorreu de forma satisfatória, pois 

os mesmos mostraram-se interessados lendo os textos, tirando dúvidas ou certificando-

se se estavam respondendo os exercícios corretamente. Entre todas as atividades 

desenvolvidas com os alunos, merecem destaque as atividades lúdicas, uma vez que 

estas suscitavam maior interesse e envolvimento dos mesmos, bem como melhores 

resultados no que diz respeito a concretização do aprendizado. 

Torna-se importante ressaltar que as metodologias escolhidas para trabalhar os 

conteúdos em sala de aula tinham o propósito de deixar os alunos à vontade e quebrar a 

idéia concebida por muitos alunos do “professor autoritário” ou tradicional que detém o 

poder numa relação vertical como assinala Mizukami: 

                                                 A relação professor aluno é vertical, sendo que um dos pólos (o 
professor) detém o poder decisório quanto à metodologias, 
conteúdos, avaliação, forma de interação na aula entre outros. Ao 
professor compete informar e conduzir seus alunos em direção a 
objetivos que lhes são externos, por serem escolhidos pela escola 
e/ou pela sociedade em que vive e não pelos sujeitos do processo 
(MIZUKAMI, 1986, p. 94). 

É importante ainda enfatizar que cada aula tinha uma metodologia específica, 

numa perspectiva de tornar atrativos os conteúdos abordados sem incorrer numa mera 

transmissão de conteúdos e informações. A aula era um momento de interação entre as 

professoras e os alunos, em que todos tinham sua participação no processo de 

aprendizagem mediante o estabelecimento do diálogo e problematizando 

constantemente os conteúdos, pois ao problematizar na expressão de Freire, o professor 

tem a tarefa de ir “[...] abrindo novos caminhos de compreensão” (1983, p.82). Para 

entender e enfretar os desafios na sociedade. 

 Nesta direção, modificando as práticas pedagógicas, verificamos resultados 

significativos tanto em relação ao comportamento dos alunos, quanto ao aproveitamento 

e assimilação dos conteúdos de forma bastante perceptível que no transcorrer da 

experiência houve uma significativa diminuição das conversas paralelas, participação 

                                                           
9
 Durante o período da experiência, as atividades desenvolvidas em sala de aula, constituíram-se em 
atividades específicas de ensino, pois a intenção de execução das mesmas estava intrinsicamente 
articulada à produção da aprendizagem dos alunos, “poís, é só quando tais atividades são usadas em 
contexto de aprendizagem, quando visam indicar o que se pretende ensinar, é que elas se transformam em 
atividades de ensino” (HIRST, 1971, p.77). 
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nas discussões durante as aulas, desempenho nas atividades e redução das entradas e 

saídas da aula sem motivo, como fora observado anteriormente.        

III- Considerações Finais 

A realização desta experiência foi de extrema importância para que nos 

deparássemos com situações complexas, que não são instantaneamente satisfeitas com a 

aplicação das teorias, tão disseminadas no ambiente acadêmico. Depreendemos que tais 

teorias são importantes, mas também entendemos que estas só podem ser efetivadas a 

partir de uma prática reflexiva e pedagógica do professor, deste modo, entende-se 

também que para o trabalho docente ser realizado de maneira satisfatória não basta 

apenas o professor ter competência acadêmica, ou seja, dominar os saberes é necessário, 

sobretudo competência didático-pedagógica, ou seja, é preciso dominar a transmissão 

desses saberes.  

Desta forma, a prática constituiu-se numa experiência bastante rica, pois 

possibilitou uma reflexão acerca da prática docente e do compromisso no processo 

formativo-educativo do aluno.  A partir desta experiência, foi possível depreender que 

as aulas na turma da 8º ano processavam-se mediante metodologias tradicionais, 

enfadonhas, repetitivas, não inovadoras e pouco eficazes para a formação e construção 

educativa dos alunos. 

Diante do exposto pode-se inferir que a utilização de tais práticas mostra-se 

pouco eficiente para a construção do conhecimento, sendo necessário, portanto, para 

reverter este quadro o “investimento” em práticas pedagógicas e estratégias de ensino e 

aprendizagem que despertassem no aluno a satisfação em aprender a matéria, pois para 

Veiga “[...] ensinar é antes de mais nada, fabricar artesanalmente os saberes, tornando-

os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação” (2001, p. 67). 

Diante desses resultados pode-se inferir que recorrer à Didática favorece não 

apenas a formação do aluno como também beneficia o próprio professor, pois todo o 

trabalho direcionado em sala de aula a atividades bem planejadas produz resultados 

compensadores. 

Assim, pode-se considerar que a sistemática de trabalho utilizada durante o 

período da prática surtiu resultados positivos, uma vez que após a experiência de 
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observação ficou evidente que para conseguirmos alcançar nossos objetivos seria 

imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias didático-padagógicas que 

possibilitassem a efetivação da aprendizagem e conseqüentemente o êxito do trabalho 

pedagógico 

O professor é um profissional que detém saberes diversos sobre a educação e 

tem como função principal ensinar aos seus alunos. Desse modo, o saber profissional 

deve orientar a atividade do professor que se insere na multiplicidade própria do 

trabalho dos profissionais que atuam em diferentes situações e que, portanto, precisam 

agir de forma diferenciada, mobilizando diferentes teorias, metodologias e habilidades. 

Uma vez que este saber é constituído não por um único saber específico, mas, por um 

saber composto de vários saberes na perspectiva de formar cidadãos críticos, reflexivos 

e ativos na sociedade. Assim, a educação escolar poderá ser compreendida como uma 

Prática simultaneamente técnica e política, atravessada por uma 
intencionalidade teórica, fecundada pela significação simbólica, 
mediando a integração dos sujeitos educandos nesse tríplice universos 
das mediações existenciais: no universo do trabalho da produção 
material das relações econômicas; no universo das relações 
instituições da vida social, lugar das relações políticas, esfera do 
poder; no universo da cultura simbólica, lugar da experiência da 
identidade subjetiva, esfera das relações institucionais (SEVERINO, 
1998, p. 36).  

 

Neste sentido, o professor exerce um papel fundamental na formação de sujeitos 

ativos e comprometidos com a vida em sociedade e que também possa nessa conjuntura 

refletir 

Sua prática profissional e ao refletir sobre ela procura desempenhar 
bem [isto é eticamente] e desempenhar de modo belo [esteticamente]. 
Saber, saber fazer, saber fazer com, desempenhar-se ética e 
esteticamente é ser também um cidadão compromissado com os 
valores sociais (RAMALHO; NÚNEZ; GAUTHIER, 2003, p. 42 
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