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Resumo 
Este artigo tem o objetivo analisar a prática de ensino em geografia e a construcao do 
saber geograficom frente a atuacao do professor na escola. Para tanto, foi preciso 
resgatar o periodo de estagio supervisionado e a atuacao na sala de aula para entender 
como se constroi conceitos e diferentes visoes sobre o espaço geografico. Nesse ambito, 
os alunos puderem perceber o desenvolvimento de aulas práticas utilizando diferentes 
metodologias para dinamizar o exercicio do ensino-aprendizagem. 
Palavras-chaves: prática de ensino, metodologia, ensino-aprendizagem; 
 
 
Resumen 
Este artículo tiene como objetivo analizar la práctica de la enseñanza de la geografía y 
la construcción de conocimiento frente geograficom de desempeño docente en la 
escuela. Por lo tanto, es necesario canjear el periodo de prácticas supervisadas y 
desempeño en el aula para entender cómo los conceptos y construcciones de diferentes 
visiones sobre el espacio geográfico. En este contexto, los estudiantes pueden ver el 
desarrollo de las clases prácticas utilizando diferentes metodologías para agilizar la 
ejecución de la enseñanza y el aprendizaje. 
Palabras claves: la práctica docente, la metodología, la enseñanza y el aprendizaje; 
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I - INTRODUÇÃO 
 

Uma aranha executa operações que lembram as de um tecelão e 
uma abelha envergonharia, pela construção das células de sua 
colméia, mais de um mestre pedreiro. Mas o que distingue em 
termos bastante vantajosos o pior pedreiro da melhor das 
abelhas é que o primeiro modelou a célula em seu cérebro, 
antes de construí-la na cera. (Marx apud Freitas, 1996). 

 
 

A partir dessa concepção entendemos que o trabalho apresenta-se em todas as 

formas da atividade humana pelas quais o homem se relaciona com a natureza com o 

objetivo de transformá-la, apreendendo, compreendendo e transformando a realidade 

que o cerca, sendo neste processo, transformado por ela. A realização do trabalho que se 

dá através da manifestação sob um objeto, em um instrumento que produz as condições 

de vida material e que transforma a natureza tem se constituído no capitalismo em 

instrumento de desumanização e de dominação do homem, levando-o a um processo de 

alienação pelo próprio trabalho. 

Segundo ROSS (1998, p.54), a educação, o trabalho e a organização política 

numa sociedade capitalista são as principais formas de participação dos homens. A 

preocupação com o fator produtividade, no capitalismo foi estabelecido o sucesso 

profissional como um elemento importante na escala de valores da sociedade 

contemporânea.  A quantidade de riqueza produzida e acumulada se tornou cada vez 

mais, o parâmetro para medir o sucesso de uma atividade produtiva. A integração social 

do trabalhador depende, por conseqüência, desse sucesso. Esse êxito profissional, por 

sua vez, depende do domínio de conhecimentos aplicáveis.. 

A educação impõe-se como necessária e se institucionaliza na escola, porque 

“aquele que ignora está sempre em estado de dependência. Ele não é jamais autor de 

suas decisões, não há liberdade sem autonomia da razão.” Há, portanto uma necessidade 

do homem procurar se profissionalizar para obter melhores empregos e 

conseqüentemente estar preparado para enfrentar as transformações no modo de 

produção capitalista. 

Para FREITAS, a produção e a apropriação do conhecimento se realizam, no 

capitalismo, de forma contraditória: ao mesmo tempo em que abrem imensas 

possibilidades para o desenvolvimento e o progresso científicos, no seu interior 

engendram-se as condições que separam teoria e prática, trabalho manual e trabalho 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
3 

intelectual, assim também como os atos de concepção e execução, o que contribui ainda 

mais para a fragmentação e a desumanização do trabalho humano. 

A introdução de tecnologias permitiu aumentar a produtividade - o lucro, em 

uma palavra. Mas percebe-se que as novas formas de trabalho colocam para os 

trabalhadores novas formas culturais, novos processos de trabalho que exigem um 

profissional capaz de lidar com a incerteza. A educação é importante para a superação 

das diversas formas de exploração do trabalho que impedem a liberdade e a formação 

humana. Trata-se de um ato de resistência, político e consciente das contradições 

existentes nas formas de produção e exploração capitalistas. 

A produção do conhecimento é feita a partir da educação, na qual a escola tem o 

dever de oferecer a oportunidade do conhecer, do aprender, todavia as pessoas também 

têm seu conhecimento adquirido fora da escola e repleto de significados e valores 

afirmando o que SACRISTAN ressalta: 

 

A escola não opera no vazio: a cultura que ali se transmite não cai em 
mentes sem outros significados prévios. Aqueles que aprendem dentro 
da educação escolarizada são seres com uma bagagem prévia de 
crenças, significados, valores, atitudes e comportamentos adquiridos 
fora das escolas 
 

Sob esse aspecto, o processo de formação do professor ocorre sob determinadas 

circunstâncias. É um movimento contínuo e em constante transformação, pelo qual é 

preciso entender que para a formação do professor, o conhecimento da realidade 

concreta, a apreensão da totalidade do objeto de estudo - a educação e a escola - a 

compreensão de seus determinantes históricos representam, teoricamente, o ponto de 

partida para o trabalho pedagógico. 

Na formação do professor de Geografia é necessária a compreensão de que, 

enquanto disciplina escolar, o seu conhecimento é feito de diferentes saberes, 

Cavalcanti expõe que:  

 

O oficio de ensinar Geografia é uma construção, um fenômeno social, 
histórico, que se movimenta, se desenvolve, se reconstrói, pela ação 
de sujeitos, profissionais que se formam continuamente para o 
exercício desse oficio (CAVALCANTI, 1998, p.190). 
 
 

Partindo do pressuposto que a prática de ensino em Geografia concebe a 

mobilização de vários saberes, o Estágio Supervisionado em Geografia é um momento 
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rico para a articulação dos diferentes saberes docentes, um dos requisitos pata a 

construção dos saberes geográficos. 

Esse estudo nos permite observar como ocorre a relação trabalho-teoria-prática na 

formação do professor de Geografia durante o processo de construção do conhecimento 

geográfico no período de Estágio Supervisionado.  Para tanto, se busca compreender 

como se realiza a Geografia escolar, como o professor a constrói, como a prática se 

realiza no ensino de Geografia, e quais são os desafios da prática do ensino de 

Geografia que o professor irá enfrentar. Esses são alguns pontos marcantes da 

aprendizagem do aluno/professor de Geografia na sua profissionalização como docente. 

 

II. A PRÁTICA DE ENSINO E OS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 

Ao longo do Estágio percebemos as dificuldades na formação inicial, na qual 

existem inúmeras formas de obstáculos para a profissionalização do professor.  

Tomando com base essa veracidade, o professor deve cumprir algumas tarefas sociais 

que são exigidas, entre elas destacam-se: o processo de formação é de fato um processo 

de autoformação; a formação inicial e continuada tem como princípio a articulação 

ensino-pesquisa, ação-reflexão e o exercício da atividade profissional tem como base a 

reflexão crítica do professor. 

Partindo dessas ilustrações, o ensino tem tomado rumos contraditórios, pois as 

mudanças que acontecem na educação passam atender à política econômica. Desse 

modo, as mudanças fazem parte de uma concepção mais geral de articulação entre 

educação e projeto econômico do país, entre formação profissional e mercado de 

trabalho, desconsiderando que o ensino deve estar baseado na socialização e na 

formação de cidadãos mais humanizados. 

A atuação do estagiário deve estar fundamentada na (re)construção dos 

conhecimentos geográficos fundamentais e de seu significado social. Sendo assim, o 

professor na basta apenas ter o domínio da teoria, é necessário tomar posições sobre 

finalidades sociais da Geografia numa determinada proposta de trabalho. É preciso que 

o professor saiba pensar criticamente a realidade social e que se coloque como sujeito 

transformador dessa realidade.  

SANTOS afirma que ao se tratar da produção da educação, deve-se evitar uma 

informação parcializada, instrumental, pragmática e tentar uma organização da 
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informação que busque uma finalidade ética. Segundo esse autor, cada gesto, cada 

palavra, dentro de uma casa de ensino, tem que ser precedidos de uma indagação da sua 

finalidade. 

  A tarefa do estagiário não é apenas a de capacitação para a sua atuação como 

profissional da educação, mas também tem como tarefa trabalhar os conteúdos dos 

estágios para que os alunos se transformem em sujeitos do conhecimento e não apenas 

assimiladores do conteúdo. 

Os instrumentos metodológicos do professor (no caso estagiário) deve se  

adequar aos objetivos em que este pretende formular a relação teoria-prática. Nesse 

caso, a metodologia utilizada deve estar inserida nos objetivos que pretende formular os 

pontos de partida para o conhecimento e a transformação da realidade do aluno. As 

metodologias normalmente são ações, passos e procedimentos que são traçadas na busca 

de refletir, compreender e assegurar o aprendizado do aluno sobre os conteúdos 

abordados. 

A metodologia serve como um importante instrumento de colaboração para uma 

boa atuação na sala de aula, por isso no primeiro contato com a sala de aula, o estagiário 

utiliza-se de meios para conquistar os alunos. Nesse processo de conhecimento com a 

escola, o primeiro contato com a sala de aula e com os alunos, o estagiário procura fazer 

uma exposição dos métodos que irá proceder no decorrer do seu estágio e abre  debates 

para sugestões de como devem ser as aulas do estágio (no meu caso, as aulas de 

Geografia). 

A partir de uma concepção de educação e de Geografia que possibilite a 

compreensão e a reflexão sobre a realidade, o estágio é o momento em que os 

conhecimentos da ciência geográfica e os pedagógicos se põem em ação. Dessa 

maneira, no meu primeiro dia de aula, busquei esclarecer os procedimentos e a 

metodologia de trabalho, estabelecendo com os alunos uma relação dialógica.  No 

primeiro momento procurei conversar com os alunos, expondo assim métodos de 

conhecimento sobre a realidade que eles viviam. Procedendo a aula, procurei fazer uma 

leitura do texto (O meio urbano: problemas sociais e ambientais) introduzindo uma 

discussão sobre o meio ambiente. Procurando fazer interrogações a respeito do tema 

como: Para você o que é meio ambiente? 

Quais são os principais problemas ambientais enfrentados atualmente pela sociedade?  

A partir dessas interrogações procurei observar a realidade do aluno, como se 

procede a sua aprendizagem, como é o cotidiano de cada um. 
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No segundo momento, procurei escolher e organizar as metodologias de acordo 

com o conteúdo e utilizando técnicas de assimilação. Inúmeras metodologias podem ser 

aplicadas dependendo do conteúdo, mas é preciso levar em consideração a realidade 

sócio-cultural do aluno para que ele possa desenvolver mentalmente as suas habilidades. 

Segundo Vigostski: 

 

(...). Todo conteúdo do livro está concebido em função da prática, para 
ser útil para a escola e para o professor. A grande riqueza do material 
prático apresentado, tanto para realizar exercícios quanto para ser 
discutido e analisado, permite aprofundar o conteúdo de cada capítulo 
não apenas de um ponto de vista teórico, mas também do mais 
plausível da verificação direta. Quando Thorndike expõe os 
fundamentos pedagógicos derivados da psicologia, está sendo um 
representante exemplar da aplicação dos princípios de sua teoria ao 
ensino: levar em conta os princípios didáticos de matéria e mobilizar 
os recursos da psicologia do leitor que põem em andamento seus 
mecanismos de assimilação exige do leitor uma formulação ativa e 
uma referencia direta a sua prática pessoal, a qual o livro se remete 
continuamente (p. 153). 
 

 

Nesse sentido, o professor deve estar atento para procurar mobilizar os recursos de 

assimilação do aluno ao conteúdo apresentado. Um método muito utilizado durante o 

estágio foi o estudo dirigido, no qual utilizei freqüentemente como meio de instigar os 

alunos a trabalharem coletivamente, incentivando-os a pensar, a propor novas idéias e 

sugestões ao respeito do conteúdo. Essa metodologia serviu para observar as 

dificuldades que os alunos têm de escrever sobre um determinado conteúdo. 

Para Libâneo (1994) o estudo dirigido não deve ser apenas realização de exercícios, 

tarefas de reprodução de conhecimentos e habilidades, mas seguindo-se com exposições 

verbais, demonstrações, ilustrações ou exemplificações. Isso explica como é importante 

a combinação do estudo dirigido e explicação do professor para uma melhor 

aprendizagem. 

Outro instrumento que utilizei foi a música de Herbert Viana Alagados como uma 

proposta de apresentar os problemas sociais existentes nas favelas do Brasil, e 

procurando adequar a realidade do bairro onde está situada a escola Maria Irene Tavares 

- bairro Bananeiras, em Itabaiana-SE, como uma forma de conscientizar os problemas 

enfrentados pela população das favelas e dos bairros pobres. 
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 Em outra aula, propus um documentário sobre Cidades – da aldeia à megalópole - 

que apresenta o movimento da humanidade em direção às cidades, desde a 

Mesopotâmia até as megalópoles do início do século XXI. Depois de assistido nos 

dirigimos à sala, no qual foi gerado um debate, onde os alunos observaram as vantagens 

e os problemas ocorridos com a urbanização, os impactos causados pelo inchaço nas 

cidades. O uso dessas metodologias teve como instrumento de apoio, o livro didático 

que foi analisado e trabalhado em sala de aula como fonte de pesquisa para que o aluno 

descobrisse a Geografia produzida cientificamente, mas que está presente em sua  

realidade. 

 

III - O LIVRO DIDÁTICO: OS DESAFIOS DO PROFESSOR E O SABER 

GEOGRÁFICO 

 

A partir da elaboração dos livros didáticos, os autores apresentam abordagens 

pelas quais levam em conta o momento de grandes e profundas transformações da 

sociedade e do mundo em geral.  Neste sentido, o livro didático adquire uma 

importância fundamental para expressar as abordagens dos autores que expõem suas 

concepções teóricas da Geografia, apresentando sua visão de espaço geográfico.   

Ao adquirir o material didático, o professor deve buscar compreender a relação 

teoria-realidade que este apresenta ou não e fazer questionamentos buscando 

compreender se este oferece condições para uma reflexão sobre a produção do 

conhecimento da Geografia. 

Para PAGANELLI, um professor, sujeito desse conhecimento, e não simples 

transmissor, é capaz de enfrentar, com êxito, a seleção de conteúdos e sua organização 

em um planejamento curricular. É capaz de situar-se critica e criativamente diante das 

concepções e elaborações dos autores nas diferentes publicações e em relação aos 

materiais didáticos disponibilizados pela indústria cultural. 

Na elaboração teórica do livro didático, alguns autores como Castro e Gama 

oferecem ao aluno uma possibilidade de uma análise para além das aparências, 

induzindo este a adquirir um pensamento crítico ao mesmo tempo possibilitando a 

construção do seu conhecimento sobre determinados conceitos e temas. Nesse sentido, a 

construção do conhecimento depende do acesso as informações, pelo qual o discente 

deve estar preparado para adquirir novos conceitos e informações. 
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Para CASTROGIOVANNI, no processo de construção do conhecimento, o 

aluno, ao formular seus conhecimentos, vai fazê-lo operando com os conceitos do 

cotidiano e os conceitos científicos que são abordados nos livros didáticos. Em geral, os 

alunos têm conceitos formulados a respeito das coisas, e a tarefa da escola é favorecer a 

reformulação dos conceitos originários do senso comum em conceitos científicos. Para 

tanto é fundamental a capacidade de argumentação, que depende do acesso às 

informações e mais ainda, da condição de professor e aluno poder refletir sobre o que o 

livro didático traz, sua concepção de Geografia, os conceitos abordados. O trabalho em 

sala de aula, com o auxílio do livro didático se torna em um instrumento eficaz para a 

ressignificação dos conceitos trazidos pelos alunos em sua prática diária, pela 

observação, pelas experiências, pelo fazer.  

Sendo assim, o processo de construção do conhecimento que acontece na 

interação dos sujeitos com o meio social, mediado pelos conceitos, é um processo de 

mudanças de qualidade na compreensão das coisas, do mundo. Estes conceitos estão 

presentes no dia-a-dia de nossas vidas, pelo qual o aluno passa a produzir suas próprias 

concepções e adquirir o senso critico sobre determinados assuntos. A organização do 

livro didático reflete sobremaneira uma intencional seleção do conhecimento que se 

quer difundir. 

Na organização do conteúdo programático do livro, os autores seguem a 

orientação dos eixos temáticos propostos nos PCNs. No livro de Castro e Gama para a 

6ª série (7ºano do ensino fundamental) os temas são apresentados, tendo como base a 

possibilidade de contextualização pelo aluno. O livro didático analisado aborda com 

clareza e objetividade cada tema, na medida em que promove propostas de atividade 

que estimulem a reflexão e sondem os seus conhecimentos prévios, a fim de suscitar 

questionamentos pelo aluno. Essas atividades ajudam a desenvolver a capacidade de 

raciocínio para que os alunos se posicionem criticamente, na medida de buscar soluções 

para os problemas. 

O livro didático da 6ª série de Geografia apresenta propostas e sugestões que 

estimulam o aluno a leitura e a interpretação. Nesse caso, a linguagem não convencional 

tem o poder de relevar o senso crítico do aluno, conforme Milton Santos (1994 p-121) 

propõe,  

... para ter eficácia, o processo de aprendizagem deve em primeiro 
lugar, partir da consciência da época em que vivemos. Isto significa 
saber o que o mundo é e como ele se define e funciona, de modo a 
reconhecer o lugar de cada pessoa no conjunto da sociedade humana. 
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É desse modo que se podem formar cidadãos conscientes, capazes da 
atuar no presente e ajudar a construir o futuro.  

 

Os conteúdos do livro didático dos autores Castro e Gama apresentam uma 

ilustração do território brasileiro, na qual perpassa uma linguagem de fácil compreensão 

possibilitando ao aluno questionar sobre o seu país. Sendo assim, a intenção dos autores 

é proporcionar aos leitores um estímulo de desejo de dominar um novo conhecimento, 

incitar sua curiosidade através da proposta de trabalhos práticos. Como resultado, os 

alunos vão formando o senso de observação, a capacidade de exame objetivo e crítico 

de fatos e fenômenos da natureza e das relações sociais, habilidades de expressão verbal 

e escrita, analisando o seu próprio território. 

A Geografia no livro didático analisado da 6ª série traz uma abordagem 

abrangente do espaço geográfico brasileiro, na qual se destaca os conteúdos da 

geografia física como também a geografia humana abordando-os de forma critica e 

proporcionando ao aluno um maior senso de observação. Os autores utilizam-se dos 

conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais para dinamizar as praticas 

teórico-metodológicas apresentadas durante cada capítulo, enfatizando assim, a busca 

do desenvolvimento de inteligências múltiplas. 

Embora, não esteja ilustrado claramente no sumário do livro uma abordagem 

crítica do conteúdo, Castro e Gama introduzem no decorrer do livro uma linguagem 

voltada ao olhar para além da aparência, na qual se observa em seus textos, conforme 

está explicito: 

 

Nos últimos anos, o Brasil passou por um processo de modernização. 
(...) esse processo também chegou por aqui e, ao mesmo tempo em 
que facilitou a vida das pessoas (por meio de tecnologia utilizava na 
medicina, nos transportes, nas telecomunicações, etc.) contribui 
enormemente para agravar um problema persistente em nosso país: o 
desemprego e a exclusão, que surgem em duas modalidades: o 
desemprego estrutural e a exclusão digital (CASTRO E GAMA, 
2006,p.147,). 

 

 

Nota-se que no livro didático pesquisado permite ao aluno construir seu próprio 

pensamento crítico voltado para a aprendizagem e para o questionamento sobre as 

transformações ocorridas no espaço geográfico brasileiro. Sendo assim, a Geografia 

torna-se um instrumento de grande importância na vida do aluno, conforme menciona 

CASTROGIOVANNI: 
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A geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba 
como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali 
ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão 
inseridos num processo de desenvolvimento (1994, p.58) 
 
 

À medida que o aluno é inserido no contexto transformador da sociedade, ele 

percebe-se que é um agente capaz de compreender e posicionar-se diante das 

contradições existentes no modo de produção vigente. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O Estágio Supervisionado permitiu aprimorar não só a teoria sobre determinados 

conteúdos, mas procurar relacionar a teoria-prática no meu cotidiano. A prática de 

ensino me proporcionou uma maior aprendizagem na forma de lhe dar com a escola, 

com a sala de aula, com os alunos. Isso foi o bastante para concluir que o estágio nos 

remete a analisar os métodos e tentar melhorá-los de acordo com a realidade vivenciada 

pelos alunos. 

A responsabilidade com a aprendizagem do aluno fortaleceu a responsabilidade 

de dar o máximo possível para uma boa aula. Chamo a atenção para a interação 

estagiário-aluno e vice-versa, pois foi um importante fator para a conclusão do ensino-

aprendizagem não só meu, mas também dos alunos. 

Portanto, o Estágio Supervisionado serviu-me com um processo de 

aprendizagem, como uma forma de melhorar a minha prática de ensino, como devo 

proceder as aulas de Geografia e como a relação teoria-prática é importante para a 

formação do professor. 
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