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Resumo:  
Com o presente trabalho buscou-se entender a importância da geografia para alunos do ensino 
básico e analisar como estes se apropriam e utilizam os conhecimentos geográficos no 
cotidiano. O presente trabalho é oriundo das observações feitas durante o Estágio 
Supervisionado em geografia, que foi desenvolvido na modalidade de pesquisa. O tema foi 
eleito em função da constatação de que os estudantes demonstravam aparente desinteresse 
pelas aulas da disciplina. Os dados empíricos foram coletados por meio de questionários e 
observações diretas e analisados a partir de uma abordagem qualitativa. Os resultados 
alcançados apontam para a necessidade de o estudante compreender o ensino de geografia 
para além das suas características físicas, compreendendo que o espaço geográfico, objeto de 
estudo da geografia, é reflexo da organização da sociedade. 
Palavras – chave: Ensino de Geografia, Escola, Educação. 
 
Abstract:   
The present work aimed to understand the importance of geography to elementary school 
students and examine how they have appropriated and use the geographical knowledge in 
everyday life. This work is derived from the observations made during the supervised 
internship in geography, which was developed in research mode. The theme was chosen on 
the basis of the finding that students showed apparent disinterest in school discipline. 
Empirical data were collected through questionnaires and direct observations and analyzed 
from a qualitative approach. The results achieved point to the need for the student to 
understand the teaching of geography in addition to their physical characteristics, including 
the geographical space, the object of study of geography, is a reflection of the organization of 
society. 
Key words: Teaching geography, School, Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

A idéia de investigar a importância da geografia para a vida dos alunos do ensino 

fundamental surgiu durante as observações feitas na primeira fase do Componente Curricular 

Estágio Supervisionado em Geografia que foi desenvolvido na modalidade de pesquisa. É 

importante destacar que essa pesquisa está vinculada a uma pesquisa maior intitulada “Estágio 

Supervisionado e Pesquisa: possibilidades de produção de conhecimento na Licenciatura em 

Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana (BA.)”, que teve como objetivo 

desenvolver nos estudantes, futuros docentes, a postura de professor pesquisador e assim, 

possibilitar que o professor adquira mais autonomia na sua prática docente. Durante o período 

de observação do espaço escolar e das aulas de geografia na Universidade, algumas questões 

passaram a me inquietar.  

Porque as aulas de geografia parecem ser tão pouco atraentes para os alunos? O que 

significa para eles (alunos) estudar geografia? Qual a relação de afetividade desses alunos 

com a disciplina? Como disse Castrogiovanni (2002), “Por que a geografia pode não ser 

interessante” para os alunos? 

Diante desses questionamentos procurou-se compreender a importância da geografia 

para alunos do terceiro ciclo da segunda fase do Ensino Fundamental, tentando identificar 

como eles relacionam os conteúdos geográficos com as situações cotidianas do seu dia-a-dia e 

também entender a relação afetiva dos alunos com a disciplina geografia. Para tanto, utilizou-

se como suporte teórico autores que fazem uma abordagem da função e importância da 

geografia escolar, a exemplo de: Castrogiovanni (2007); Kaercher (2007); Cavalcanti (1998) e 

Braga (2006). Os referidos autores defendem que a geografia escolar seja uma disciplina 

comprometida em proporcionar aos alunos instrumentos que os ajudem a compreender o 

mundo em que vivem e suas transformações a fim de se situarem nele de forma mais 

comprometida com a sua organização/ transformação.  

Essa investigação faz-se pertinente tendo em vista que essa experiência de pesquisa no 

estágio proporcionou o desenvolvimento de uma postura reflexiva enquanto estudante, 

ajudando a formar uma identidade de professora reflexiva, ou seja, reflexão na e sobre a ação.  

 

O CAMINHO TRILHADO: A ESCOLHA METODOLÓGICA. 

O presente trabalho foi desenvolvido na escola campo de estágio, uma instituição 

pequena, constituída por um edifício monobloco que funciona na área de um órgão do Estado 

da Bahia. Aparentemente, o prédio onde funciona a referida escola não foi construído com o 
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objetivo de ser uma unidade de ensino; houve uma adaptação para o funcionamento do 

mesmo. A escola localiza-se às margens de uma BR na cidade de Feira de Santana BA. 

Tendo em vista que a pesquisa em pauta foi desenvolvida a partir de uma problemática 

identificada durante o estágio, buscou-se um enfoque qualitativo, pois considerou-se o 

método experimentalista insuficiente para a investigação que se propôs, uma vez que o espaço 

de estudo – a sala de aula - não é um ambiente estático; pelo contrario, nele se estabelecem 

várias relações sociais, que são construídas internas e externamente ao recinto sala de aula. 

Portanto, o procedimento escolhido foi a abordagem qualitativa que segundo André (1995), 

“se conforma através dos valores, da visão de mundo, das referências teóricas do 

pesquisador”.  

A orientação filosófica que norteou esta pesquisa foi a fenomenologia, pois se 

pretendeu compreender uma situação e analisar qualitativamente os fatores que contribuíram 

para explicá-la. Nessa perspectiva, é necessário ultrapassar o que está ao alcance dos nossos 

olhares. De acordo com Masini (2001, p.63) “o método fenomenológico trata de desentranhar 

o fenômeno, pô-lo a descoberto. Desvendar o fenômeno além da aparência”. 

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados os seguintes procedimentos: no 

primeiro momento houve uma revisão bibliográfica que teve como objetivo compreender a 

função e a importância da geografia na escola. Feita essa investigação, observei, durante dois 

meses, as aulas de geografia do Ensino Fundamental com o propósito de entender a relação 

dos estudantes com os conteúdos geográficos, se articulavam esses conteúdos com aspectos 

de suas realidades, enfim, se percebiam a importância da geografia para suas vidas. Além 

disso, foram utilizados questionários com os alunos para tentar complementar as informações 

anteriores. 

Os questionários foram aplicados em uma série de cada turma do ensino fundamental. 

Foram escolhidos cinco (5) alunos de cada série, sendo que o critério de escolha foi aleatório. 

Vinte (20) estudantes responderam aos questionários, sendo que destes, dez (10) foram do 

turno vespertino (alunos da 5ª e 7ª series) e dez (10) do turno matutino (alunos da 6ª e 8ª 

séries).   

 Além disso, também utilizei como fonte de coleta de informações a minha experiência 

da regência, onde assumi a turma da sexta (6ª) série do turno vespertino e, ao final de cada 

aula, as minhas percepções eram sistematizadas por meio de diário de práticas. Segundo 

Zabalza (2004, p.139) os diários têm a função, dentre outras, de “sistematizar o cotidiano 

docente, possibilitando a reflexão e a expressão pessoal”. 
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O questionário, as observações e os diários foram importantes fontes de informações 

que, ao serem organizadas e sistematizadas resultaram na pesquisa que ora se apresenta. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA: UM CONTRAPONTO 
ENTRE ABORDAGEM TEÓRICA E O PESAMENTO DOS ALUNOS 

 

Enquanto disciplina escolar, a geografia tem como princípio, proporcionar ao aluno 

uma formação social politicamente consciente, capaz de perceber as relações e contradições 

que configuram o espaço. Além disso, a geografia deve contribuir para que os educandos 

percebam-se enquanto agentes de construção e transformação dos espaços. 

Os PCNs, (1998) do Ensino Fundamental ressalvam que a importância maior da 

geografia é possibilitar que os alunos aprendam a ler e interpretar o mundo e suas 

transformações. O mesmo traz como principal objetivo da disciplina o estudo das relações 

entre o processo histórico de formação da sociedade e o funcionamento da natureza por meio 

da leitura de sua paisagem. Nesta perspectiva, Cavalcanti (1998 p.24) afirma que, o ensino da 

geografia deve visar o “desenvolvimento da capacidade da apreensão da realidade do ponto de 

vista da sua espacialidade. Isto porque se tem convicção de que a prática da cidadania, 

sobretudo nesta virada de século, requer uma consciência espacial”. 

A partir da fala de Cavalcanti (1998), podemos perceber que o ensino da geografia é 

imprescindível na formação sócio política dos sujeitos. Para formar cidadãos conscientes é 

preciso habilitá-los para a leitura do mundo. E mais, para pensar a realidade que lhes esta 

posta.  

Frente a isso, buscou-se entender por que, durante as observações das aulas de 

geografia, os estudantes pareciam não gostar da disciplina, não ter motivação para participar 

das aulas. Se tudo o que se prega teoricamente é a relação direta do conteúdo geográfico com 

a vida, com a dinâmica e organização da sociedade, dos espaços, dos territórios, por que então 

predominava o desânimo, a apatia para com as aulas? 

No universo dos vinte (20) alunos, dezessete afirmaram gostar da disciplina Geografia. 

Se fosse utilizada apenas essa pergunta para traçar um diagnóstico da relação dos estudantes 

com a disciplina em pauta, seria possível afirmar que a geografia era bastante querida e que 

representava muito para os estudantes entrevistados. Entretanto, dizer que gosta somente não 

é o bastante para os objetivos propostos; era necessário dizer o porquê e como esses 

conteúdos ajudavam no dia-a-dia. Ao responderem essa pergunta alguns alunos disseram: em 
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“Nada”, “Só quando amigos e familiares me perguntam”; “Quando a professora explica o 

assunto”. 

Para esse grupo de alunos, a geografia apresenta-se como um Componente Curricular 

obrigatório, mas que em nada interfere nas suas vidas cotidianas. Essa situação foi 

interpretada por Kaercher (2007, p. 28), esse, ao analisar a realidade do ensino de geografia de 

Porto Alegre, afirmou que “o que predomina hegemonicamente, na geografia escolar é uma 

sucessão de informações sobre os lugares da Terra. Tudo cabe como sendo Geografia”. Dessa 

forma a geografia parece uma disciplina sem objeto definido que fala de tudo sendo, portanto, 

ampla, indefinida e muito abstrata. Dessa forma torna-se não muito atrativa para alguns 

estudantes. 

Nessa situação, os questionamentos “Para que estudar geografia?” “Ela fala do que?” 

Tornam-se, muitas vezes, difíceis de serem respondidos pelos alunos, haja vista que para eles 

o ensino de geografia ainda apresenta-se como informações sem muita utilidade para as suas 

experiências cotidianas. São conhecimentos que não os despertam para refletir, teorizar, 

dialogar sobre/com suas vivências e confrontá-los com os conceitos geográficos apresentados 

na escola para que esse “confronto/encontro” (CAVALCANTI, 2005) resulte em novos 

conhecimentos.  

Outro grupo de estudantes, no entanto, relacionou os conteúdos trabalhados com 

alguns elementos geográficos. Para este grupo específico a geografia ajuda:  

A ter mais conhecimento geográfico do meu território; 

A conhecer o espaço em que estou e estudando geografia, posso conhecer a 

historia do mundo; 

Aprendendo localizações; 

A entender os espaços físicos e saber do que se trata; 

A perceber os climas, o território nacional entre outros; 

A conhecer o espaço em que eu vivo e a localização dos outros países;  

A me localizar e interagir com a geografia do nosso país. 

Diante dessas respostas percebe-se que alguns conceitos geográficos são citados pelos 

estudantes, como: localização, território, espaços físicos, clima etc. A compreensão da 

geografia para esses estudantes refere-se ao estudo da localização, do entendimento dos 

espaços físicos, do clima, mas, no geral as interpretações não apresentam uma ligação dos 

conteúdos com a realidade vivenciada. Esses estudantes, mesmo citando elementos da 

geografia, não se situam ou se colocam como sujeitos responsáveis pela criação dos espaços, 

dos territórios, parecem simples espectadores, não se sentem ativos é como se estivessem 

alheios às transformações das sociedades, transformações que se refletem no espaço vivido, 

no território etc.   
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Observa-se nas respostas dos estudantes uma carência de interpretação dessa inter-

relação da organização do espaço percebido com a dinâmica que os estudantes estabelecem no 

cotidiano enquanto cidadãos criando e recriando os espaços, as paisagens e os territórios. 

Diante desse contexto, levantamos a hipótese de que a postura dos estudantes pode ser 

conseqüência da metodologia adotada pela professora de geografia. Durante as observações 

de estágio foi percebido que a professora sempre começava as aulas a partir de um exercício 

do livro didático, corrigindo a atividade de casa ou copiando a atividade no quadro para que 

os alunos respondessem. Em dois meses de observação não foi registrado nenhuma 

participação dos alunos durante as aulas.  

De acordo com as observações, a geografia ensinada pela professora se constituía na 

geografia do livro didático, ou seja, um ensino sem desafio, sem movimento, diálogo; 

percebia-se claramente a falta envolvimento dos alunos com os conteúdos ensinados. Essa 

também se constituiu na maior dificuldade da minha regência, envolver os alunos, estimulá-

los, mobilizá-los para aprender.  

Cursando as disciplinas de práticas educativas estive em contato com autores e teorias 

que defendem a valorização dos conhecimentos dos alunos. Autores que trabalham a partir de 

um ensino baseado no sócio-construtivismo, e foi dessa forma que planejei trabalhar. Porém, 

tornou-se muito complicado interagir com os estudantes porque essa não era a prática dos 

demais professores e as comparações tornavam-se inevitáveis. 

Assim, quando houve a mudança na forma da organização das aulas, inclusive na 

organização das cadeiras, os alunos passaram a questionar a nossa prática e dizer que as aulas 

dos outros professores não era daquela forma. 

Era difícil para os estudantes entenderem que não usar o livro didático como único 

instrumento de ensino, era uma ação planejada. Que os conhecimentos deveriam ser 

construídos conjuntamente a partir do diálogo com a realidade de cada um deles. Enfim, os 

alunos não entendiam que pudéssemos “dar aula” sem utilizar o livro, pois, para eles ali era 

onde estavam as verdades e os conhecimentos que se aprende na escola.  

Diante dessa constatação é importante resgatar alguns questionamentos feitos por 

Oliveira (2005), em outro momento histórico, mas que ainda são perfeitamente pertinentes 

para a realidade do contexto analisado: “qual é o papel da geografia na escola? A quem serve 

seu conteúdo e sua forma de ensinar? Qual é a função e o papel da escola na sociedade”?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa que se desenvolveu a partir do título A importância da Geografia para a 

vida de alunos de uma Escola pública de Feira de Santana teve como meta identificar 

como os alunos relacionam os conteúdos geográficos com as situações cotidianas e avaliar a 

relação afetiva dos alunos com a disciplina.  

A partir da análise e sistematização dos questionários, pode se perceber que existem 

compreensões diversas sobre o assunto. Para um grupo de estudantes o ensino de geografia 

não os habilita para pensar e teorizar sobre a realidade vivenciada. Chegam a afirmar que a 

disciplina não tem nenhuma importância para as suas vidas. 

Entretanto, identificou-se outro grupo de estudantes que gosta de geografia e que 

consegue, de alguma forma, fazer leituras e associações com elementos geográficos. Para 

esses estudantes existe certa funcionalidade em estudar geografia, embora essa funcionalidade 

não tenha ficado clara nas suas explicações. Ou seja, embora tenham relacionado a geografia 

com conhecimentos de localização espacial, espaços físicos, a território nacional etc., os 

estudantes deixaram uma lacuna quanto ao uso e a apropriação dos conceitos geográficos 

como instrumento para compreender que seus espaços de vivência são recortes de um espaço 

maior, sendo, portanto, fruto das relações sociais de produção da sociedade.  

Assim, a função social da geografia – instrumento para ler e interpretar o mundo - 

torna-se ausente entre os participantes. Contudo, vale ressaltar que o instrumento de pesquisa 

utilizado não foi o mais adequado, pois não permitiu a interação direta entre pesquisadora e 

estudantes. A utilização de questionários com perguntas objetivas, não conseguiu apreender 

algumas indagações que surgiram durante a sistematização dos dados. Por não haver como 

retomar o contato com os estudantes, pois, as observações foram feitas no final do ano letivo, 

ficou impossível ampliar as compreensões sobre questões importantes para a pesquisa. Mas 

também considerei essa experiência como aprendizado de pesquisa.  
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