
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 

 

1 

PRÁTICA DE ENSINO DA GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PÚBLICA DE ARACAJU 

 

 

Cialy Rolemberg Andrade∗∗∗∗ (Autor) 
coisadebamba@walla.com  
 
 
Mário Leo de Oliveira Rodrigues** (Co-autor) 
marioleogeo@hotmail.com 
 

 

RESUMO  
 A Geografia é uma disciplina que faz parte das Leis de Diretrizes Básicas da Educação 
Nacional Brasileira (LDB) e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), aprovadas pelo 
Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional de Educação. Essa matéria vem sendo 
desenvolvida com professores e alunos dos ensinos fundamental e médio. O Ensino 
Fundamental ocorre do primeiro até o nono ano. Já o ensino médio (antigo segundo grau) é 
responsável pelo primeiro até o terceiro ano. Os professores polivalentes são os profissionais 
que ensinam todas as disciplinas (Português, Matemática, História, Geografia e Ciências) do 
primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. A partir do sexto ano, o aluno terá 
professores específicos de cada matéria curricular. O foco desta pesquisa é a prática de ensino 
em Geografia feita pelos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental da escola 
pública. Isso porque foram investigados e analisados os recursos que o professor utiliza em 
sala de aula, os métodos e conteúdos abordados aos alunos no processo de ensino-
aprendizagem e a construção da prática de ensino da Geografia de acordo com o currículo da 
escola. Esses métodos foram utilizados através de pesquisa qualitativa com observação do 
professor na sala de aula construindo a sua prática de ensino através da noção de espaço, 
localização geográfica, percepção e compreensão do lugar; entrevistas com os educadores e 
coordenadores das escolas públicas municipais e estaduais pesquisadas e análise do livro. 
Essa pesquisa identificou as facilidades e dificuldades do educador na prática de ensino em 
Geografia na sala de aula e os problemas de aplicação de métodos e técnicas de ensinar a fim 
de identificar o processo ensino-aprendizagem na ciência geográfica. 
PALAVRAS-CHAVE: Geografia. Ensino-aprendizagem. Professores. Alunos. Prática de 
Ensino. 
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PRACTICE TEACHING OF GEOGRAPHY IN THE EARLY YEARS OF 
ELEMENTARY SCHOOL PUBLIC ARACAJU 
 
 
ABSTRACT  
 
 

Geography is a discipline that is part of the Basic Laws of the National Education 
Guidelines (LDB) and Brazilian National Curricular Parameters (PCN's) approved by the 
Ministry of Education (MEC) and the National Education Council. This matter has been 
developed with teachers and students of primary and secondary education. The elementary 
school (former first grade) is the first until the ninth year. Already the middle school (old high 
school) is responsible for first until the third year. Teachers are versatile professionals who 
teach all subjects (Portuguese, Mathematics, History, Geography and Science) of first to fifth 
year of elementary school. From the sixth year, the student teachers will have specific to each 
curriculum area. The focus of research is the practice of teaching in geography made by 
teachers in the initial grades of elementary school to public school. That they were 
investigated and analyzed the resources that teachers use in the classroom, the methods and 
contents addressed to students in the teaching-learning process and building the practice of 
teaching of geography in accordance with the curriculum of the school. These methods were 
used in qualitative research with observation of the teacher in the classroom building its 
practice of education through the concept of space, location, perception and understanding of 
the place, interviews with teachers and coordinators of the municipal and state public schools 
surveyed and analysis of the book. This study identified the advantages and difficulties of the 
educator in the practice of teaching in geography in the classroom and the problems of 
applying methods and techniques of teaching to identify the teaching-learning in geographical 
science.  

 
KEYWORDS: Geography. Teaching and learning. Teachers. Students. Practice of Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 É de fundamental importância saber como os professores polivalentes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental desenvolvem suas práticas de ensino como forma de 

transmissão de conhecimentos e assimilação de aprendizagem aos alunos. O educador dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é conhecido como professor polivalente. Isso porque 

esse profissional da educação ensina várias disciplinas com conteúdos básicos como 

Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física. Esses 

conteúdos são ministrados pelo educador das séries iniciais como forma de unir a teoria e a 

prática de ensino na sala de aula com os alunos. Essa união da teoria e prática identificará os 

métodos utilizados na forma de ensinar do professor polivalente em cada disciplina curricular, 

a fim de passar seus conhecimentos e dinamizar o processo ensino-aprendizagem com os seus 

alunos. Dessas matérias das séries iniciais do Ensino Fundamental que são ensinadas a esses 

alunos, a Geografia foi a disciplina pesquisada neste projeto de pesquisa.  

A prática de ensino em Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola 

pública de Aracaju foi o tema central da pesquisa em educação. Essa prática é realizada pelos 

professores através de seus conteúdos programáticos e suas formas de metodologia para sala 

de aula. Inicialmente, o professor aborda a Geografia para os alunos um estudo local de sua 

comunidade, como localizar a escola, a rua, a igreja, a paisagem natural. Mas para que esse 

aluno faça um estudo local da sua comunidade, o professor deve construir uma prática de 

ensino em Geografia que não despreze a teoria e, ao mesmo tempo, valorize o contexto sócio-

cultural do espaço vivido pelo educando. 

Partindo desse pressuposto, pretendeu-se investigar o seguinte problema de pesquisa: 

como se constrói a prática de ensino em Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

da escola pública da cidade de Aracaju?   

O professor utiliza recursos para dinamizar a disciplina Geografia em sala de aula? 

Mas para esses recursos serem dinamizados no processo de ensino-aprendizagem juntos aos 

alunos, surge outro problema: em havendo uma prática de ensino em Geografia, quais são 

seus conteúdos e suas metodologias de ensino? 

Para responder essas questões, traçamos um plano de ação metodológico para a 

pesquisa sobre a prática de ensino da Geografia. Para o desenvolvimento desta pesquisa que 

visa à compreensão do fenômeno da prática de ensino em Geografia nos anos iniciais, foi 

utilizada como referência a classificação feita por Andrade, “que qualifica a pesquisa quanto à 

natureza, aos objetivos, aos procedimentos e ao objeto” (ANDRADE, 2003, 122-127). 
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Quanto à natureza, é classificada como resumo de assunto, pois esta pesquisa não 

possui um tema original, contudo obedece a um rigor científico (Op.cit, 2003, p. 123). Isso 

porque a pesquisa sobre a prática de ensino da Geografia nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental é determinada em curto espaço de tempo e baseado em teorias e práticas de 

outros estudiosos e filósofos da citada área. Assim, “levando em consideração os objetivos 

desta pesquisa, será classificada como descritiva, justificada pela observação, registro, análise, 

classificação, interpretação dos dados a serem coletados” (Op.cit, 2003, p.124). Por isso, 

“tendo como referência os procedimentos e o objeto, esta pesquisa se classifica como de 

campo, pois fará coleta de dados no local de ocorrência dos fenômenos em questão”. (Op.cit, 

2003, p. 125-127). 

Para que os objetivos dessa pesquisa sejam alcançados, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa, utilizando as técnicas de observação do contexto escolar, análise do currículo, 

dando ênfase à prática do professor em sala de aula. Essa observação foi seletiva porque 

descreveu eventos determinados em função do problema de pesquisa à respeito das 

metodologias e conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula. Por isso, a observação, 

no contexto de uma pesquisa, visa, no caso, a gerar novos conhecimentos e não a confirmar, 

necessariamente, teorias. 

A população estudada foi composta pelos professores, coordenadores e alunos de duas 

turmas dos anos iniciais do ensino fundamental de um Colégio público Municipal do bairro 

Ponto Novo na zona sul da cidade de Aracaju e uma escola pública estadual do conjunto 

Orlando Dantas, também na zona sul de Aracaju. Isso porque o aluno precisa ser avaliado no 

início, meio e fim das séries iniciais do ensino fundamental de Geografia, sendo as turmas, as 

mais importantes para pesquisa. Em relação aos professores e alunos, a observação foi 

determinada em sala de aula, identificando as relações sociais, o nível de conhecimento e o 

processo ensino-aprendizagem. Já em relação aos coordenadores, a análise foi feita através de 

entrevistas semi-diretivas com relatos orais sobre o currículo de disciplina Geografia nas 

séries iniciais do ensino fundamental. 

Com isso, a pesquisa qualitativa faz com que o pesquisador participe da realidade da 

prática de ensino da Geografia dos professores polivalentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental, dando um caráter objetivo ao trabalho pesquisado sobre o problema de pesquisa. 

Foram traçados os objetivos gerais dessa pesquisa: analisar se os conteúdos e 

metodologias de ensino, aplicadas pelos professores das séries inicias do ensino fundamental, 

têm contribuído para o ensino-aprendizagem da Geografia na escola pública; identificar a 

construção da prática de ensino em Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental na 
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sala de aula da escola pública; verificar a utilização de recursos do educador polivalente das 

séries iniciais do ensino fundamental da escola pública na sala de aula. Não perdendo isso de 

vista, delimitamos alguns objetivos específicos: 

•  Identificar os principais tipos de conteúdos que estão sendo utilizados pelos 

professores de séries iniciais do ensino fundamental em sala de aula na escola pública; 

•   Avaliar se os conteúdos programáticos de Geografia se adéquam à realidade dos 

alunos da escola pública; 

•  Investigar como os alunos e os professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

estão abordando os temas geográficos na tentativa de interação da sala de aula; 

•  Verificar como os professores polivalentes do ensino fundamental utilizam as 

pesquisas e viagens de campo no processo metodológico de ensino-aprendizagem para 

com os alunos; 

•  Identificar os livros didáticos que os educadores polivalentes das séries iniciais do 

ensino fundamental aplicam como forma de metodologia de ensino para os alunos da 

rede pública estadual e municipal. 

Em suma, esses problemas de pesquisa foram investigados a partir dos procedimentos 

metodológicos. Esses procedimentos possibilitaram a descoberta da realidade da prática de 

ensino em Geografia na escola pública. 

 
2. BREVE ABORDAGEM DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA: RELAÇÃO COM A 
GEOGRAFIA NO BRASIL E A PRÁTICA DE ENSINO 
 
 

O capítulo mostra uma parte importante para o conhecimento científico de um 

determinado estudo de pesquisa. Esse estudo é chamado de Referencial Teórico. Assim,“o 

referencial teórico desencadeia uma série de procedimentos para a localização de documentos 

que possam interessar ao tema discutido” (SEVERINO, 1980, p. 81). Tendo isso em vista, 

neste estudo, o referencial teórico indica nossa forma de entender o objeto a ser desvelado e se 

divide em duas partes: O breve histórico da ciência geográfica, Breve histórico da Geografia 

no Brasil e a importância da prática do ensino da Geografia. 

 

2.1 Breve histórico da Geografia no Brasil 
  

O ensino de Geografia no Brasil fez parte no currículo oficial do país a partir de 1946, 

com a Reforma Capanema, que foi uma medida de mudança da Educação do país feito pelo 
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Ministro da Educação Gustavo Capanema no governo de Eurico Gaspar Dutra. De acordo 

com essa reforma: 

A Reforma Capanema foi, então, a responsável pela inclusão da Geografia nas 
classes do Ensino Fundamental elementar e complementar, de acordo com as 
propostas da Escola Nova o Ensino Primário tem a função de promover o 
desenvolvimento geral do aluno e não apenas a leitura e a escrita. Desse modo, a 
reestruturação curricular da educação, de forma geral, e também o ensino de 
Geografia foram ao encontro das necessidades de assimilação de conhecimentos 
úteis para a vida em sociedade. (MARQUES, 2008, p. 203). 
 

 Em seguida, ocorreram intensos debates sobre as leis federais de Educação por 13 

anos até a promulgação das Leis e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961 

no Governo de Jânio Quadros. Essa lei fez com que originasse a disciplina Educação Moral e 

Cívica, desorganizando o currículo de Geografia. Isso porque “a Geografia não colaborava 

para a realização dos objetivos políticos e ideológicos daquele momento. Assim, o ensino da 

Geografia nas séries iniciais sofreu duplamente as conseqüências da LDB de 1961” 

(MARQUES, 2008, p. 204). 

 Quando a Ditadura Militar chegou em 1964, a educação brasileira sofreu várias 

mudanças em sua legislação. Mas no ano de 1971, várias ciências como Sociologia, 

Antropologia, História e, principalmente, a Geografia, foram englobadas em uma disciplina 

chamada Estudos Sociais, através da Lei 5692/71 e o parecer 853/71. Com o surgimento dessa 

disciplina, surgiram problemas de identificação das disciplinas de História e Geografia, 

porque existiam livros que abordavam mais conteúdos de História do que Geografia e vice-

versa. Dessa forma, 

Com a junção dos componentes curriculares houve um esvaziamento dos conteúdos 
de Geografia e História, dessa forma, a identificação de quais são os conteúdos 
geográficos e qual a importância desse componente curricular para essa faixa etária 
fica prejudicada, tornando-se uma dificuldade real para as professoras dessas séries. 
(MARQUES, 2008, p. 205-206) 
 

 Com o passar do tempo, o ensino de Estudos Sociais foi incorporado aos anos iniciais 

do Ensino Fundamental em toda a década de 1970, 1980, até 1996. Em 1996, o Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Ministério da Educação executou a Lei 

9394/96. Essa lei fez com que voltasse as disciplinas Geografia e História no currículo dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Mas com a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em 1997, a Geografia e História entraram na prática das escolas brasileira. Esses 

parâmetros foram a associação de idéias de grandes autores da educação para servir de base 

na orientação dos professores em sala de aula no processo de ensino aprendizagem.  
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2.2 A Importância da Prática do Ensino da Geografia 

 
 

A prática de ensino é a ação do professor em sala de aula que faz a mediação entre 

transmissão e construção conhecimentos e valores junto com alunos no processo de ensino-

aprendizagem. Nas múltiplas faces da prática de ensino há o envolvimento relacional entre 

professor e aluno, conteúdo e formas. É de fundamental importância saber como os 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental desenvolvem suas práticas de ensino 

como forma de transmissão de conhecimentos e assimilação de aprendizagem aos alunos. 

A forma educativa dos professores é o fator importante para o funcionamento da 

escola, fazendo com que haja interatividade com os alunos, o desenvolvimento de trabalhos 

pedagógicos com coordenadores e o auxílio de projetos internos e externos com os servidores. 

Assim, “o conhecimento e a capacidade de aprendizado são considerados uma condição para 

o desenvolvimento humano” (ARAÚJO, SILVA e ARANHA, 2008, p.17). 

A prática de ensino precisa ser observada através da realidade da escola. A Instituição 

escolar possui várias situações que podem facilitar ou dificultar a prática de ensino na sala de 

aula do professor. Essas situações serão chamadas de condicionantes das técnicas de ensino. 

Assim: 

Os espaços e a estrutura da escola, as características dos alunos e sua proporção por 
aula, as pressões sociais, os recursos disponíveis, a trajetória profissional dos 
professores, as ajudas externas, etc., são condicionantes que incidem na aula de tal 
maneira que dificultam, quando não impossibilitam, a realização dos objetivos 
estabelecidos no modelo teórico. A prática na aula, marcada por estes 
condicionantes, não é o resultado de uma decisão firme sobre as finalidades do 
ensino e segundo uma concepção determinada dos processos de 
ensino/aprendizagem, mas corresponde àquilo que pode se fazer levando em conta 
a globalidade do contexto educacional em que se desenvolve a prática educativa. 
(ZABALA, 1998, p. 22-23) 

 

A pesquisa sobre a prática de ensino do professor é uma forma de investigar os 

métodos e técnicas do educador na sala de aula. A partir dessa investigação que o professor 

poderá usar sua criatividade no domínio do conteúdo para transmitir as idéias aos alunos. 

Com isso: 

 O professor criativo, de espírito transformador, está sempre buscando inovar sua 
prática e um dos caminhos para tal fim seria dinamizar as atividades desenvolvidas 
em sala de aula. Uma alternativa para a dinamização seria a variação das técnicas 
de ensino utilizadas; outra seria a introdução de inovações nas técnicas e 
empregadas. (VEIGA, 1991, p.35). 
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A aula expositiva é um dos procedimentos metodológicos que os professores utilizam 

como maior intensidade na sala de aula. Essa metodologia é recurso utilizado pela Pedagogia 

Tradicional, mas ainda persiste nas escolas nos dias atuais.  Se a aula for bem dinâmica, ela 

terá resultados vantajosos. Então, 

 Como características da aula expositiva bem organizada, os autores concordam em 
que: é necessário o domínio do conteúdo por parte do professor; três etapas devem 
ser observadas na sua aplicação: introdução, desenvolvimento e conclusão; a aula 
deve ser ilustrada com recursos didáticos que estimulem a atenção dos alunos. (Op. 
cit, 1991, p. 39). 

 

A teoria e a prática são fundamentais para o conhecimento do professor em sua prática 

de ensino. Elas sempre estão juntas para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Os 

conceitos teóricos são determinantes para utilização da ciência como fonte externa para o 

educador, ou seja, a idéia conceitual gerada para a prática de ensino. Já a prática é a 

habilidade do professor no seu campo de trabalho, gerada pela teoria. Assim: 

O conhecimento aparece, aqui, como tributário de uma fonte externa ao sujeito. A 
teoria vem de fora trazida pelo professor; não se questiona sobre sua origem. A 
prática é um recurso sensorial que permite a retenção da teoria pelo sujeito da 
aprendizagem; não se interroga a respeito de suas condições prévias. (BECKER, 
1993, p. 36) 

 

A não-interação do professor com o aluno em sala de aula provoca produtividade 

baixa no processo ensino-aprendizagem. Um dessas improdutividades é o silêncio dos alunos, 

gerando uma timidez. Com isso, “o silêncio é a morte do conhecimento não apenas em termos 

de produção de conteúdo, mas, sobretudo, em termos de suas estruturas básicas, lógicas, 

orgânicas”. (BECKER, 1993, p. 51). Já a produtividade alta em sala de aula, o aluno utilizará 

vários esquemas de conhecimento para desenvolver suas habilidades nos conteúdos escolares, 

melhorando a prática de ensino. Então, 

A natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende de seu nível de 
desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que pôde construir; a situação de 
aprendizagem pode ser concebida com um processo de comparação, de revisão e de 
construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos escolares. (ZABALA, 
1998 p. 37) 

 

Em se tratando dos anos iniciais do Ensino Fundamental, as práticas de ensino se 

constroem através das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História, Religião, 

Educação Física e Geografia. Essas disciplinas são ministradas por um professor polivalente 

que pode ser formado em um curso superior de Pedagogia Licenciatura ou possuir um curso 

pedagógico de segundo grau pela Escola Normal. Dentre essas matérias, a prática de ensino 
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da Geografia foi escolhida para ser estudada nos anos iniciais do ensino Fundamental da 

escola pública. 

A Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental é uma disciplina adotada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) a partir de 1997. Esses parâmetros foram 

organizados pela Secretaria do Ensino Fundamental do Governo Federal brasileiro Segundo 

os PCN’s: 

É fundamental, assim, que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos 
possam conhecer e utilizar esses procedimentos. A observação, descrição, 
experimentação, analogia e síntese devem ser ensinadas para que os alunos possam 
aprender a explicar, compreender e até mesmo representar os processos de 
construção do espaço e dos diferentes tipos de paisagens e territórios. (BRASIL, 
1997, p. 77) 
 

Com a prática de ensino da Geografia, o educador dos anos iniciais do ensino 

fundamental mostra para com os alunos o seu conhecimento dessa ciência através dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula pelos livros didáticos e sua forma de ensino, resultando 

em metodologias e técnicas.  Ele, através do seu conhecimento, desenvolverá com os alunos 

as teorias básicas dessa ciência para que eles possam aprender a realidade da comunidade em 

que vivem e de outros territórios. Dessa forma:  

É preciso que o professor analise as imagens na sua totalidade e procure 
contextualizá-las em seu processo de produção: por quem foram feitas, quando, 
com que finalidade, etc., e tomar esses dados como referência na leitura de 
informações mais particularizadas, ensinando aos alunos que as imagens são 
produtos do trabalho humano, localizáveis no tempo e no espaço, cujas 
intencionalidades podem ser encontradas de forma explícita ou implícita. (BRASIL, 
1997, p. 78). 
 

  Os PCN’s de Geografia não trazem somente o conhecimento geográfico total para a 

educação do educando, mas também utilizam formas de inserir a escola no contexto social e 

os fundamentos educativos e avaliativos do ensino fundamental. Esses Parâmetros trazem os 

seguintes objetivos gerais para o Ensino Fundamental: conhecer a organização do espaço 

geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a 

compreender o papel das sociedades em sua construção e na produção do território, da 

paisagem e do lugar; fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes 

de informação, de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço 

geográfico e as diferentes paisagens; valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a 

sociodiversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de 

fortalecimento da democracia. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 

 

 

10 

  Em suma, o professor polivalente, quando ensina a disciplina de Geografia, tem um 

papel importante de contextualizar o ensino da Geografia em sua totalidade e utilizá-lo como 

uma forma de interagir professor e aluno dentro da sala de aula.  

 
3 A PRÁTICA DO ENSINO DA GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO DA 
ESCOLA PÚBLICA 
 
 

Este capítulo aborda a pesquisa qualitativa realizada em duas escolas públicas de 

Aracaju, sendo uma atendida pela Prefeitura Municipal de Aracaju e a outra pelo Governo do 

Estado de Sergipe. Essa pesquisa também tratará sobre a prática de ensino da Geografia nos 

anos iniciais de Ensino Fundamental dessas duas escolas, analisando duas turmas de cada 

instituição, a opinião dos professores e coordenadores e identificando os resultados dessa 

prática da ciência geográfica. 

 

3.1 Contexto sócio-Cultural das Escolas Pesquisadas 

A Escola Pública Municipal pesquisada situa-se no Bairro Ponto Novo, na Zona Sul da 

cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. O bairro possui moradores de classe média baixa e 

classe média alta. Esta última tem seus filhos matriculados escolas da iniciativa privada. Já os 

pais de classe média baixa possuem filhos que estudam nessa Escola Municipal porque é a 

única escola pública do bairro e por ser mais próxima de suas residências. 

Já a Escola Pública Estadual fica no Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, 

na Zona Sul da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Este Bairro possui, além dessas escolas, 

possui mais duas escolas estaduais, fazendo uma boa distribuição de alunos para as suas salas 

de aula. Esse colégio estadual possui, em sua maioria, um público de alunos que vem do 

bairro Santa Maria para estudar nessa Instituição. Isso porque a população do Orlando Dantas 

de classe média alta e baixa vai estudar em colégios particulares e públicos de outros bairros, 

fazendo com que há facilidade de vagas para o público do bairro Santa Maria. O Bairro Santa 

Maria possui uma população que, em sua maioria, recebe o programa “bolsa-família” do 

Governo Federal e está na classe baixa. Esses dois bairros são interligados por uma avenida 

chamada Gasoduto que facilita a entrada da população do bairro Santa Maria no Conjunto 

Orlando Dantas. 
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3.2 Observação sistemática da escola e da sala de aula 
 
 

A partir da pesquisa qualitativa, elaborada em sala de aula, foi observada a prática de 

Geografia nas turmas de segunda e terceira séries do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

no conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, cidade de Aracaju-SE. 

A primeira turma a ser observada foi a terceira série. Ela possui 33 alunos, ensinada 

por uma professora que tem mais de 20 anos de magistério. A educadora utiliza o método de 

ensino da Geografia com aulas expositivas abordando o livro “Caracol” (Editora Scipione, 

2004) como sua principal referência para a leitura dos alunos. Esse livro também é adotado 

pela direção da escola e serve como distribuição gratuita para com os alunos. 

A professora da terceira série abordou o assunto sobre a vida e o trabalho nas 

localidades, diferenciando a vida do trabalhador da cidade e do campo. Ela segue um roteiro 

orientado pelo livro didático, porque determinou uma prática rotineira utilizando poucos 

recursos didáticos, sem desenvolver a criatividade para construir o processo de ensino-

aprendizagem. Ela comparava as figuras do livro para que os alunos fizessem à diferenciação. 

A partir da diferenciação, a obra era acompanhada por questões para que os alunos 

respondessem no caderno (Fig 1, p. 24). 

Foi percebido que o professor tem dificuldade em sua prática de ensino porque utiliza 

a Geografia como forma de descrição, sem aproximar o aluno de seu cotidiano. Esse 

problema vem acompanhado com o tom de voz baixo dela e a dificuldade de abordar os 

conteúdos da disciplina, resultando na participação de poucos na sala de aula que, por sua vez, 

apresentam problemas de leitura e escrita. Assim, “existe ainda pouca aproximação da escola 

com a vida, com o cotidiano. A escola não se manifesta atraente frente ao mundo 

contemporâneo, pois não dá conta de explicar e textualizar as novas leituras de vida” 

(CASTROGIOVANNI, 2000, p. 13). 

Já a segunda turma a ser observada foi a segunda série. Essa classe tem 18 alunos e é 

ensinada por uma professora que possui mais de 18 anos de Magistério. A educadora utilizou 

a aula expositiva como método de ensino da Geografia abordando o mesmo livro “Caracol”, 

mas para a segunda série, ou seja, um livro de volume 2. 

A professora explicou aos alunos sobre os tipos de paisagem que habitam no planeta 

Terra. A turma já tinha uma grande participação em sala de aula, falando sobre os tipos de 

paisagem e suas experiências de vida. Essa educadora falava em um tom de voz alto, 

alertando a atenção e a desatenção das crianças. 
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Em seguida, a professora utilizou recursos de ensino da Geografia com revistas e 

papel. A professora colocou as revistas e pediu para que os educandos cortassem figuras que 

faziam parte da paisagem natural e modificada e diferenciassem no papel A4, havendo uma 

prática de ensino da Geografia (Fig. 2, p. 24). A paisagem é tudo aquilo que se observa com 

nitidez. Dessa forma, para Callai (apud CASTROGIOVANNI, 2000, p. 111), é preciso 

entender que a paisagem não se cria por acaso, mas que é resultado da vida dos homens, dos 

processos de produção, dos movimentos da natureza. Nesse caso, a professora utilizou uma 

prática de ensino da Geografia desenvolvendo mais recursos em sala de aula e estimulando a 

criatividade e aprendizagem para com alunos. 

Houve também uma observação na prática de ensino de Geografia nas turmas de 

segunda e quarta séries da Escola Pública Municipal do Bairro Ponto Novo, Zona Sul da 

cidade de Aracaju-SE. 

A primeira turma a receber essa pesquisa qualitativa foi a quarta série, equivalente ao 

quinto ano do Ensino Fundamental. Essa classe possui 12 alunos matriculados, mas tinha 9 

alunos freqüentando a sala de aula. Nessa turma era um professor polivalente estagiário que 

estava lecionando Geografia para com os alunos. Esse educador utilizou como metodologia de 

ensino a aula expositiva com aplicação de exercícios em sala de aula sobre a divisão político-

territorial do Brasil. Primeiramente, o professor fez a leitura com a participação dos alunos do 

livro “Geografia: Pensar e Viver”. A leitura falava sobre a História do nome do Brasil, o 

significado das palavras relacionadas ao país, o nome dos governantes e a divisão das regiões 

e Estados brasileiros. Em seguida, o educador trouxe dois mapas brasileiros atuais: uma com 

divisão das regiões político-territoriais e a outra só com os Estados brasileiros. Os alunos 

eram bem participativos em sala de aula e estavam curiosos com as cidades de determinados 

Estados como Sergipe e Alagoas. Assim, segundo Callai (apud CASTROGIOVANNI, 2000, 

p. 95), ao estudar a Geografia do Brasil, estuda-se uma realidade que é nacional, mas se deve 

levar em conta uma grande diversidade regional, áreas diferentemente desenvolvidas. Por 

último, o professor fez um exercício em sala de aula como forma de revisão (Fig. 3, p. 25). 

Todos entregaram os exercícios porque tinham facilidade de leitura e escrita. 

Já a segunda turma a ser pesquisada foi a segunda série, equivalente ao terceiro ano do 

ensino fundamental. A turma possui 10 alunos freqüentando a sala de aula. A classe era 

comandada por uma professora polivalente estagiária bem jovem e tinha pouco tempo de 

magistério. Ela utilizava o livro “Geografia: Pensar e Viver” da segunda série do ensino 

fundamental. Como a escola tinha voltado em um período de greve dos professores efetivos 

da rede municipal, a professora precisou revisar alguns assuntos em sala de aula. Um desses 
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assuntos era sobre os tipos de moradias. Ela pedia para alguns alunos fazerem a leitura e 

diferenciassem os tipos de moradia (Fig. 4, p. 25). Havia uma grande participação de alunos 

falando sobre os tipos de moradia e transmitia para o caderno como forma de exercício de 

classe e todos sabiam ler e escrever. Sabendo isso, Callai (apud CASTROGIOVANNI, 2000, 

p. 103) defende que a construção de conceitos ocorre pela prática diária, pela observação, 

pelas experiências, pelo fazer. Eles vão sendo ampliados passando a graus de generalização e 

abstração cada vez maiores. Em seguida, a professora do auxílio pedagógico verificava como 

os alunos estavam se comportando e estudando na sala de aula e, em seguida, junto com a 

professora estagiária, faziam ditado de palavras relacionadas aos conteúdos de Português e 

Geografia. 

 

3.3 Entrevistas com o Corpo Docente 
 
 

Depois da observação empírica da prática de ensino da Geografia nas turmas do 

Ensino Fundamental das escolas públicas municipais e estaduais, houve uma preocupação em 

saber a opinião dos professores sobre o currículo da Geografia e metodologia do ensino dessa 

ciência nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Os professores da segunda e terceira séries da Escola Pública Estadual do Orlando 

Dantas foram os primeiros a serem entrevistados. Os educadores dessa escola pública tiveram 

opiniões parecidas com relação à dificuldade dos alunos em compreender a leitura do livro, a 

observação dos mapas e a localização geográfica de seu bairro, ou seja, noções de 

alfabetização espacial e temporal. Assim, “por alfabetização espacial deve ser entendida a 

construção de noções básicas de localização, organização, representação e compreensão da 

estrutura do espaço elaboradas dinamicamente pelas sociedades” (CASTROGIOVANNI, 

2000, p. 11). Em seguida, ele afirma que “a alfabetização temporal deve ser entendida como a 

construção das noções temporais, a quantificação do tempo, a representação das categorias 

passado, presente e futuro e a caracterização de épocas” (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 14). 

Para as professoras dessa rede pública estadual, esses problemas são ligados ao 

analfabetismo crescente dos alunos que, na educação infantil, não tiveram o incentivo e apoio 

dos pais que colocam total responsabilidade no ensino do professor, fazendo com que o aluno 

não aprenda as noções de espaço geográfico. As professoras da segunda e terceira séries 

comentaram sobre os recursos utilizados em sala de aula. Elas não utilizam somente o livro 

didático adotado pela escola pública, mas retiram seus conteúdos de outros livros didáticos, 
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revistas, listas telefônicas e jornais, elaborando exercícios de desenhos, maquetes, mini-

plantas de bairros. Com esses recursos, as educadoras afirmam que o aluno pode aprender a 

vivenciar a ciência geográfica. Por maior dificuldade que os alunos encontrem sobre noção de 

espaço, as professoras concordaram que os conteúdos de Geografia se adéquam à realidade da 

escola. Isso porque elas afirmam que trazendo figuras e objetos faz com que o aluno aprenda a 

utilizar a Geografia no seu cotidiano.  

Para as professoras, a sua prática de ensino de Geografia está compreendida entre 

espaço vivido, percebido e concebido pelos alunos, porém não vai existir porque somente será 

identificado o espaço concebido.  Assim, “a evolução da forma de apreensão do espaço pela 

criança segue três etapas essenciais: a etapa do espaço vivido, a do espaço percebido e a do 

espaço concebido” (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 22).  

Com relação às pesquisas e viagens de campo, os professores polivalentes dessa escola 

pública estadual afirmam que não realizam essas viagens porque a escola não menciona esses 

tipos de pesquisa. Mas esses professores, por conta própria, levam os educandos para 

conhecer o bairro onde a escola se localiza, utilizando pontos cardeais, colaterais e 

subcolaterais, noções de esquerda, direita, em cima, em baixo, do lado e do outro. Assim,  

Para que uma criança se oriente no espaço, é necessário que se oriente no seu 
próprio corpo. A tranqüilidade sócio-afetiva colabora positivamente para o sucesso 
deste processo. A lateralidade consiste na representação dos hemisférios e a sua 
conseqüente projeção. É a construção das noções de direita, esquerda, frente, atrás, 
através do deslocamento mental direto e reversível. (CASTROGIOVANNI, 2000, 
p. 31). 
 

As educadoras de escola pública estadual disseram que respeitam o projeto político 

pedagógico da escola, as Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Fazem planos de unidade e de aula, mas não são 

obrigados a elaborar esses planos. 

Já os professores do terceiro e quinto anos (referente à segunda e quarta séries do 

Ensino Fundamental) da escola pública municipal também obtiveram opiniões parecidas. Isso 

porque os entrevistados eram professores estagiários com pouco tempo de magistério e o 

discurso deles, em relação à prática de ensino da Geografia, era bem motivador. O professor 

do quinto ano falou que os conteúdos abordados na Geografia são: a divisão político-

territorial do Brasil, os planetas do sistema solar, movimentos de rotação e translação e 

estrutura do planeta Terra. Ele afirmou que por ensinar uma turma com 10 alunos e que todos 

saibam ler e escrever, fica mais fácil trabalhar a noção de espaço geográfico, a leitura de 

mapas, a diferenciação de uma paisagem, a construção de maquetes e a identificação do lugar. 

O educador disse que a escola realiza viagens e pesquisas de campo com os alunos para 
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diversos lugares que abordam a realidade da cidade onde eles vivem como a lixeira, as 

indústrias, o comércio e as atividades de serviço. Para ele, isso é de fundamental importância 

porque trabalha com os aspectos da interdisciplinaridade, ou seja, as disciplinas trabalham 

juntas para o conhecimento do educando. Quando as visitas técnicas são realizadas na semana 

do meio ambiente que, é na primeira semana de junho, ele defende que a ciência geográfica 

está mais atuante porque identifica a questão do espaço natural que é explorado pelo trabalho 

humano, mostrando todo esse processo aos alunos. Assim, para Callai: 

O olhar espacial supõe desencadear o estudo de determinada realidade social 
verificando as marcas inscritas nesse espaço. O modo como se distribuem os 
fenômenos e a disposição espacial que assumem representam muitas questões, que 
por não serem visíveis têm que ser descortinadas, analisadas daquilo que a 
organização espacial está mostrando (apud CASTROGIOVANNI, 2000, p. 94). 
 

 O professor polivalente, mesmo motivador, falou que alguns alunos possuem 

dificuldade na compreensão das leituras de Geografia não pela questão do analfabetismo, mas 

pela dispersão em sala de aula. Defendeu as aulas expositivas, mas não se considera 

tradicional porque incentiva o diálogo e o debate do aluno com o professor, principalmente 

quando se trata sobre a localização geográfica. Com isso, “é necessário introduzir atividades 

que estimulem os alunos a expressar o que pensam sobre o tema tratado, de forma que nos 

dêem pistas acerca dos diferentes níveis de complexidade que deve ter a exposição”. 

(ZABALLA, 1998, p. 65).  O educador faz plano de aula a cada dois meses e entrega ao 

coordenador pedagógico do colégio municipal. 

 A educadora do terceiro ano do ensino fundamental disse que aborda conteúdos 

básicos de Geografia como os tipos de moradias, o lugar, a paisagem, noção de bairro, cidade 

e rua. Ela também defendeu as pesquisas e viagens de campo realizado pela escola. Utiliza 

outros recursos para a prática de Geografia como outros livros didáticos, jornais e revistas 

para os alunos terem outras noções de espaço geográfico.  Ela afirmou que a turma dela não 

tem muita dificuldade em leitura e escrita de textos geográficos, mas o pequeno problema é só 

a falta de estímulo para responder os exercícios em sala de aula e para casa. A educadora faz 

planos de aula a cada dois meses exigidos pela coordenação pedagógica da escola. 

 Com isso, os professores da Escola Pública Municipal entrevistados utilizam inúmeros 

recursos didáticos para o ensino da Geografia, demonstrando a construção de uma prática 

mais criativa, auxiliando aulas expositivas, visitas técnicas e valorizando a aprendizagem do 

aluno. 
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3.4 Entrevistas com os Coordenadores Pedagógicos 

 

 É importante saber também a opinião dos coordenadores pedagógicos das escolas 

pública municipal e estadual pesquisadas sobre o currículo da disciplina Geografia. Isso 

porque eles são os profissionais nos quais possuem a responsabilidade pela divulgação e 

elaboração de projetos pedagógicos da escola, desenvolvimento do suporte pedagógico, ou 

seja, trabalhando com o professor na educação dos alunos e respeitando as leis federais de 

educação como: as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s). Essas coordenadoras foram entrevistados através de entrevistas semi-diretivas com 

questionários com perguntas subjetivas (Fig. 4, p. 26). 

  Inicialmente, ao serem questionadas sobre a forma como é disposto o currículo de 

Geografia na escola, as entrevistadas falaram que é de fundamental importância a inclusão do 

currículo de Geografia nas séries iniciais para que o aluno possa se localizar o lugar onde 

mora, descobrir caminhos para encontrar seu destino, identificar os territórios e manter a 

noção de espaço. Assim, “Embora o espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, as 

categorias paisagem, território e lugar devem também ser abordadas, principalmente nos 

ciclos iniciais, quando se mostram mais acessíveis aos alunos, tendo em vista suas 

características cognitivas e afetivas” (BRASIL, 1997, p. 75).  

 Em seguida, discorreram sobre o projeto político pedagógico (envolvendo interação 

entre professor, direção e alunos) e as dificuldades encontradas pelos alunos dos anos iniciais 

do ensino fundamental com relação à disciplina pesquisada. Neste momento, as 

coordenadoras esclareceram que mesmo havendo um projeto político pedagógico estabelecido 

pela instituição de ensino, há uma clara dificuldade do aluno em estabelecer uma associação 

entre os conteúdos mostrados em sala de aula como à percepção de lugar, localização e 

território.  

No intuito de atenuar a dificuldade descrita no parágrafo anterior, são promovidos 

encontros regulares para elaboração de projetos temáticos de cunho interdisciplinar onde se 

busca estabelecer uma relação entre a Geografia e o mundo em que o aluno vive. 

Ao serem indagadas sobre a distribuição de material didático, as coordenadoras 

pedagógicas das escolas pública estadual e municipal pesquisadas tiveram opiniões parecidas. 

Elas recebem os materiais didáticos, livros, CD e DVD, pelos órgãos públicos de educação 
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responsáveis pela escola, sendo repassados ao professor e servindo como material de apoio 

didático. 

 Por fim, todas as entrevistadas afirmaram que a disciplina Geografia segue as normas 

das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s).  

 
4  ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

As escolas públicas recebem todos os tipos de material escolar pelos órgãos públicos 

que administram essas instituições de ensino. Em relação ao livro de Geografia, as escolas 

municipais e estaduais estudam livros de editoras e autores totalmente diferentes.  

Na escola municipal do Ponto Novo, o livro adotado é “Geografia: Pensar e Viver” 

(Editora Ática, 2004) de Rosaly Braga Chianca e Francisco Teixeira. A autora é formada em 

Geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da rede particular de ensino em 

São Paulo-SP; o autor é formado em História e Filosofia Licenciatura e Bacharelado pela USP 

e professor da rede particular de ensino. Esse livro possui muitas ilustrações e os textos são 

mais resumidos para os alunos de 1ª a 4ª séries. Há muitas questões objetivas e poucas 

subjetivas. A localização e o pequeno contexto histórico são peças fundamentais nesse livro. 

Ele contém um grande número de desenhos e poucas fotos tiradas de cidades brasileiras. 

Na escola pública estadual do conjunto Orlando Dantas, o livro adotado é “Caracol” 

de vários autores como Maria Amélia, Maria Teresa, Maria do Carmo, Maria Elisabete 

Antunes e Armando Coelho. Amélia é formada em Geografia pela Unicastelo de São Paulo; 

Maria Teresa é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 

Carmo é formada em Matemática pela Faculdade de Humanidade Pedro II (FAHUPE); 

Elisabete é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e 

Armando desenvolve trabalho de pesquisa e estudos sobre metodologias e teorias modernas 

do aprendizado. Esse livro possui mais textos e muitas ilustrações para os alunos de 1ª a 4ª 

séries. Há muitas questões subjetivas e poucas questões objetivas. O livro possui uma 

interdisciplinaridade. Isso porque há muitos textos poéticos com associação a literatura, 

imagens de relógios e tabelas associando a matemática, textos de direitos e deveres 

associando a história, e figuras de músicos e poetas, associando à cultura. Nesse livro, existem 

muitas fotos tiradas de cidades brasileiras e poucos desenhos criados pelos próprios autores. 

Nessa análise do livro didático, o livro adotado pela escola pública estadual tem mais 

idéias de conhecimento geográfico do que a escola pública municipal. porque há autores não 

somente da Geografia e sim de outras disciplinas. Na escola pública municipal, esse objeto de 
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leitura e escrita tem bastantes informações do conteúdo básico de Geografia, mas com 

conteúdo um pouco descritivo e objetivo. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo sobre a prática do ensino da Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental nas escolas públicas estadual e municipal foi de fundamental importância para 

os estudos pedagógicos da realidade do ensino da Geografia. Isso porque foi feita várias 

relações entre autores da Educação, Geografia, observação em sala de aula e opiniões de 

professores polivalentes e coordenadores pedagógicos. 

A observação em sala de aula foi feita através da pesquisa qualitativa. Essa pesquisa 

faz com que o pesquisador participe da realidade do contexto social do lugar. Foi percebido 

que as turmas das escolas públicas municipal e estadual tiveram em comum a participação e 

elaboração de exercícios sobre a Geografia e grande abordagem de conteúdos geográficos em 

sala de aula pelos professores polivalentes como a descrição de uma paisagem, lugar, tipos de 

moradias, noção de espaço. Mas a diferença foi que as turmas pesquisadas da escola estadual 

tinham mais dificuldade em aprender os conteúdos da Geografia por causa do grande índice 

de analfabetismo na sala de aula, um número grande de alunos, poucas visitas e viagens de 

campo e a não concepção do aluno de espaço vivido, percebido e concebido que não recebeu 

desde a educação infantil. Aconteceu também a pouca criatividade desses professores de 

construir a prática de ensino da Geografia por utilizar uma prática rotineira com descrição do 

conteúdo somente do livro, sem aproximar a Geografia no cotidiano escolar. Na escola 

pública municipal pesquisada, as turmas eram pequenas, fáceis para o educador ensinar a 

noção da ciência geográfica, índice baixo de analfabetismo e inúmeras pesquisas de campo 

realizado pelo colégio. Os educadores polivalentes utilizavam recursos didáticos, viagens e 

pesquisas de campo para desenvolver uma prática de ensino da Geografia a fim de colocar o 

aluno em sua vivência, percepção e concepção do lugar onde vive. 

Com relação à opinião dos professores polivalentes, há uma preocupação deles em 

demonstrar os conteúdos de Geografia abordados em sala de aula, associando o contexto 

global, nacional e, principalmente, o local para que os alunos saibam a importância do lugar 

onde eles moram. Os educadores também se preocupam com dificuldade de leitura e 

compreensão dos textos, porque a maioria desses alunos não sabe ler e perceber o espaço 

vivido em seu ambiente. Com isso,  

A ausência de orientações que encaminhem o seu aprendizado por meio da 
oralidade, de dramatizações, músicas ou brincadeiras vai reforçar a idéia de que o 
ensino de Geografia nas Séries Iniciais do ensino fundamental só deve ser 
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ministrada de fato quando a criança já estiver letrada ou sabendo ler e escrever. 
(MARQUES, 2008, p. 210). 
 

 Já em relação aos coordenadores das escolas públicas, o argumento deles mostra que 

as instituições pesquisadas recebem recursos dos órgãos públicos de Secretarias Municipais e 

Estaduais como o livro didático, CD, DVD e materiais escolares. Eles respeitam as normas da 

LDB, PCN’s e o Projeto Político Pedagógico na disciplina Geografia, exigem planos de 

unidade e aula dos professores, fazem reuniões de professores e pais em um determinado 

período de tempo para se discutir o desempenho do aluno não somente na Geografia, como 

também nas outras disciplinas. 

É importante ressaltar, que este trabalho não determina o fim da questão, mas 

possibilita a continuação de novos estudos acerca da Prática de Ensino da Geografia, 

ministrada por professores polivalentes dos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Fonte: Arquivo do Autor 
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Fonte: Arquivo do Autor 

 

 

 

 

Fig. 3 

 
Fonte: Arquivo do Autor 
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Fig. 4 

  

Fonte: Arquivo do Autor 
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ROTEIRO DA ENTREVISTAS PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

(QUESTIONÁRIO) 

1ª) Comente sobre o currículo de Geografia na Escola a qual trabalha? 

2ª) A escola utiliza o Projeto Político Pedagógico como forma de interação professor, direção 

e alunos? 

3º) Qual é a dificuldade que os alunos de ensino fundamental da 1ª a 4ª séries possuem sobre a 

disciplina em sua concepção de diretora? 

4ª) Os PCN’s e a LDB, para a Geografia, são cumpridos pela Escola? 

5ª) Há reunião de professores e direção à respeito dos planos de aula, unidade e ensino da 

Geografia dos anos iniciais? Explique. 

6ª) Qual é o livro utilizado pelos professores em sala de aula para o ensino da Geografia da 1º 

ao 5º anos do Ensino Fundamental? 

(Fonte: Arquivo do Autor). 

 
 


