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RESUMO 

O presente artigo tem-se como foco de analise as práticas pedagógicas e os desafios que ela 
nos impõe na construção do saber geográfico. Assim é evidente que o saber docente 
perambula vários momentos da carreira profissional do educador, desde as suas aulas teóricas 
na academia até as suas práticas didático-pedagógicas na sala de aula. Aliás, a prática 
pedagógica no período de estágio é um momento importantíssimo para a iniciação da vida 
profissional do professor, pois além desde ter o primeiro contato com a sala de aula, percebe-
se a necessidade de buscar diversas metodologias para torna-se a sua aula construtiva e 
participativa. Para atendermos a necessidade da prática de ensino buscamos além da prática 
de estágio ir de encontro às diversas experiências pedagógicas na sala de aula, visto a 
complementar as referências bibliográficas na composição do material utilizado na vivência 
da escola. Para tanto, o ponto Máximo deste artigo é tentar mostrar a prática de ensino e os 
instrumentos metodológicos da formação de professores de geografia. 
PALAVRAS-CHAVES: prática de ensino, metodologia, estágio supervisionado em 
geografia; 

 

 

 

                                                           
1 Artigo desenvolvido a partir de discussões no projeto de extensão “Geografia e literatura” desenvolvida 
junto às escolas de educação básica do município de Itabaiana-Se. 

2 - Graduado em geografia pela universidade federal de Sergipe – Campus Itabaiana, participante do projeto de 
extensão “Geografia e literatura” desenvolvida junto às escolas de educação básica do município de Itabaiana-
Se e membro do grupo de Pesquisa “Movimentos sociais, políticas públicas de reforma agrária e 
desenvolvimento rural no Estado de Sergipe”. 

3
 Graduado em geografia pela universidade federal de Sergipe – Campus Itabaiana, participante do projeto de 
extensão “Geografia e literatura” desenvolvida junto às escolas de educação básica do município de Itabaiana-
Se e membro do grupo de Pesquisa “Movimentos sociais, políticas públicas de reforma agrária e 
desenvolvimento rural no Estado de Sergipe”. 

4 -Orientadora e coordenadora do Projeto de extensão “geografia e Literatura”, desenvolvido pelo 
Laborátorio de ensino do departamento de geografia, Campus universitário prof. Alberto carvalho.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

ABSTRACT 
This article has focused on analysis of the pedagogical practices and the challenges it imposes 
on the construction of geographic knowledge. Thus it is clear that teacher knowledge roams 
various moments in the career educator, from his lectures at the academy until his didactic 
and pedagogical practices in the classroom. Moreover, the pedagogical practice in the training 
period is extremely important for the initiation of the teacher's professional life, because 
besides from having the first contact with the classroom, we see the need to seek various 
methods to become their constructive and participatory classroom. To meet the need of 
teaching practice and the practice seek internship meet the diverse educational experiences in 
the classroom, as to complement the references in the composition of the material used in the 
experience of school. Thus, the maximum point of this paper is to show the practice of 
teaching and methodological tools of teacher education of geography. 
KEY WORDS: teaching practice, methodology, supervised internship in geography 
 

 

INTRODUÇÃO 

Ao debruçar sobre o titulo deste artigo, a primeira coisa que veio em mente foi refletir 

sobre o significado de prática e onde ela nasce.  

Entendemos que a prática educativa traduz numa práxis de vida relacionada por 

concepções e por representações sobre o mundo e sobre as relações sociais das quais fazemos 

parte. Segundo CHAIGAR (2007),  

 

a prática, para muito além da forma como ás vezes é entendida pelo senso 
comum, no sentido da ação somente, é a expressão de uma teoria em 
movimento ou, dizendo de outra forma, a corporeidade dos discursos 
proferidos. De nada valem as palavras se a elas não estiver colada a 
corporeidade da ação. (CHAIGAR, 2007, P.78) 

 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica no Estágio é momento único para a iniciação da 

vida profissional de um professor. Aliás, a formação do professor está atrelada aos primeiros 

contatos coma sala de aula e os desafios encontrados em suas práticas educativas. 

Para tanto, 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. 
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Para FREITAS (1996), 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 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. Assim, é evidente que 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 - as compreensões 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, e 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 desses oficio, ou seja, o 

exercício de ensinar e aprender no cotidiano escolar. 

Nesse ponto, a prática de ensino em Geografia concebe a mobilização de vários saberes, o Estágio 

Supervisionado em Geografia é um momento 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 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 
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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. 

 

I - O PROFESSOR E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM   

 Os processos educativos são suficientemente complexos para que não seja fácil 

reconhecer todos os fatores que os definem. Nessa visão, ZABALA (1998) ressalta que, 

entender a intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em que a 
aula se configura como um microssistema definido por determinados 
espaços, uma organização social, certas relações interativas, uma forma de 
distribuir o tempo, um determinado uso dos recursos didáticos, etc. onde os 
processos educativos se explicam como elementos estreitamente integrados 
neste sistema. Assim, pois, o que acontece na sala de aula só pode ser 
examinado na própria interação de todos os elementos que nela intervém. 
(ZABALA, p. 16 e 17, 1998). 

 

Nesse processo, percebe-se que o professor deve atuar como um mediador entre o 

aluno e o conhecimento, orientando os estudantes com segurança, sem induzi-los a 

conclusões, permitindo que sigam nos ritmos próprios, de modo a explorar e desenvolver suas 

habilidades. 

Em consonância com LUCKESI (2001), acredito que a atividade educativa está 

relacionada ao sistema educativo e ao educador “é preciso estar interessado em que o 

educando aprenda e se desenvolva, individual e coletivamente.” (LUCKESI, 2001, p.121). 

Nesse sentido, os processos educacionais utilizados na sala de aula devem 

proporcionar uma reflexão a cerca dos conteúdos transmitidos pelo professor. De acordo com 

LIBANEO (1994),  

conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, 
modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e 
didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na 
sua prática de vida. Englobam, portanto: conceitos, idéias, fatos, processos, 
princípios, leis cientificas, regras, habilidades cognoscitivas, modos de 
atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de 
trabalho e de conveniência social; valores, convicções, atitudes. São 
expressos nos programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino, 
nas aulas, nas atitudes e convicções do professor, nos exercícios, nos 
métodos e formas de organização do ensino. (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 
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A partir dessa indagação, podemos dizer que os conteúdos organizados em matérias de 

ensino e dinamizados pela articulação objetivos-conteúdos-métodos e formas de organização 

do ensino, nas condições reais em que ocorre o processo de ensino.  

Assim, o ensinar envolve estabelecer uma série de relações que devem conduzir a 

elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de 

aprendizagem. 

Os processos educacionais envolvidos na sala de aula devem proporcionar uma 

reflexão a cerca do conteúdo transmitindo pelo professor. Nesse aspecto ZABALA (1998), 

mostra que,  

(...) a intervenção pedagógica tem um antes e um depois que constituem as 
peças substanciais em toda prática educacional. O planejamento e a 
avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável da atuação 
docente, já que o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, 
nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as 
intervenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. Por 
pouco explícitos que sejam os processos de planejamento prévio ou de 
avaliação da intervenção pedagógica, está não pode ser analisada sem ser 
observada dinamicamente desde um modelo de percepção da realidade da 
aula, onde estão estreitamente vinculados o planejamento, a aplicação e a 
avaliação. (ZABALA, p. 17, 1998). 

 

 Nessa concepção, do conjunto de relações interativas necessárias para facilitar a 

aprendizagem se deduz uma série de funções dos professores, que tem como ponto de partida 

o próprio planejamento. Uma dessas funções é contar com as contribuições e os 

conhecimentos dos alunos, tanto no inicio das atividades como durante sua realização. 

Para tanto, o aluno deve apreender estratégias intelectuais para ter acesso a novos 

conhecimentos. Embora, o professor deve observar que o processo de aprendizagem ocorre 

por meio do ativo envolvimento do aluno, na construção de seu conhecimento. 

Outro fato importante é que o aluno traz uma bagagem de conhecimento para a sala de 

aula, que deve ser valorizado e a partir daí, o professor deve orientá-lo a avançar. Desta 

forma, não se deve esquecer que o melhor incentivo ao interesse do aluno ouvir as suas 

experiências, e procurar incentivar a experimentar o que se está aprendendo e o que pode se 

aprender. 
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  Sendo assim, a relação professor/aluno é fundamental para que o ensino/aprendizagem 

transcorra de forma explicita e objetiva, pois o processo de construção do conhecimento 

acontece na interação dos sujeitos com o meio social. 

Na prática pedagógica, o professor trabalha na escola tendo em vista oferecer ao 

educando as condições afetivas de uma aprendizagem metodicamente buscada. Assim, 

teremos que delimitar a unidade de análise que representa esse processo. 

Ao analisarmos uma das unidades mais elementares que constituem os processos de 

ensino/aprendizagem e que ao mesmo tempo possuem em seu conjunto todas as variações que 

incidem nestes processos, observaremos que se trata de atividades. Assim, podemos 

considerar atividades, por exemplo: leitura, uma pesquisa bibliográfica, um exercício, etc. 

desta forma podemos definir as atividades como unidade básica que o professor se apodera no 

processo ensino/aprendizagem, cujas, diversas variáveis apresentam estabilidade e 

diferenciação: determinadas pelas relações interativas do professor/alunos e alunos/alunos, 

uma organização grupal, determinados conteúdos de aprendizagem, certos recursos didáticos, 

uma metodologia de ensino eficaz, distribuição de tempo e espaço, um critério avaliador; tudo 

isto em virtude de determinadas intenções educacionais. 

A metodologia de ensino torna-se o processo de ensino aprendizagem um grande viés 

para ensino de qualidade. As variáveis metodológicas de intervenção da aula incluem certas 

atividades ou tarefas determinadas, alem de ser uma forma de agrupá-las em seqüências de 

atividades (aula expositiva, por descobrimento, por projetos, por leituras...), determinadas 

relações e situações comunicativas que permitem identificar certos papeis concretos dos 

professores e alunos. Assim, as seqüências de atividades de ensino/aprendizagem, por 

exemplo, é uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma 

unidade didática. 

Segundo LIBÂNEO (1994, p.154), 

a relação objetivo-conteúdo-método tem como característica a mútua 
interdependência. O método de ensino é determinado pela relação objetivo-
conteúdo, mas pode também influir na determinação de objetivos e 
conteúdos. Com efeito, a matéria de ensino é o elemento de referencia para a 
elaboração dos objetivos específicos que, uma vez definidos, orientam a 
articulação dos conteúdos e métodos, à medida que expressam formas de 
transmissão e assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de 
objetivos e conteúdos.  

. 
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Nesse ponto, os instrumentos metodológicos do professor se deve adequar aos 

objetivos em que este pretende formular a relação teoria-prática. Nesse caso, a metodologia 

utilizada deve-se está inserida nos objetivos que o professor realiza ao 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 aos conteúdos abordados. 

Àlias, a metodologia é o meio pelo qual se atinge um determinado fim que deseja. No caso da 

aprendizagem, alguns objetivos são fundamentais no decorrer das aulas, pois decorrem do 

processo da assimilação ativa dosa conteúdos e de desenvolvimento do educando. 

Um desses objetivos é transferir inteligentemente esses conhecimentos e metodologias 

para situações-problemas diversas daquelas com as quais os conhecimentos e metodologias 

foram produzidos e transmitidos. 

Em suma, o processo de ensino/aprendizagem através do viés metodológicos ajudam a 

familiarizar os processo que foram seguidos e conceber um melhor resultado obtidos em 

relação aos diferentes objetos e sujeitos da avaliação. 

 

 II - A PRÁTICA DE ENSINO E OS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

NO ESTAGIO DE ENSINO 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 sócias nas quais 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; o 

exercício da atividade profissional tem como base a reflexão critica do professor. 

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

mudanças que acontecem na educação passa atender á política econômica, ou seja, de que 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, esquecendo que o 

ensino deve estar baseado na socialização e na formação de cidadãos mais humanizados. 
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A atuação do estagiário deve-se está fundamentado 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 sócias 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.  

Ao trata-se na produção da educação, deve-se evitar uma informação parcializada, 

instrumental, pragmática e de tentar uma organização da informação que busque uma 

finalidade ética. Segundo esse autor, cada gesto, cada palavra, dentro de uma casa de ensino, 

tem de ser precedidos de uma indagação da sua finalidade. 

 A tarefa do estagiário não é apenas a de capacitarem 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 ferramentas do pensamento e não apenas assimiladores 

do conteúdo. 

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

objetivos em que este pretende formular a relação teoria-prática. Nesse caso, a metodologia 

utilizada deve-se estar inserida nos objetivos que pretende formulam 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 aos 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 maios para conquistar os alunos. Nesse processo de conhecimento com a escola, o primeiro 

contato com a sala de aula e com os alunos, os estagiários procuram fazer uma exposição dos 

métodos que irá proceder no decorrer do seu estágio e abre debates para sugestões de como 

deve ser as aulas do estágio.  Em cada aula do estágio procuramos sempre está relacionado 

aos planos de aula que levávamos a sala de aula ajudando a seqüenciar os conteúdos 

propostos pela professora da sala.  

O primeiro dia de aula, sempre deve ser esclarecedor das intenções que o estagiário 

procura proceder as suas aulas. No primeiro momento procuramos conversar com os alunos, 

expondo assim métodos de conhecimento sobre a realidade que eles viviam. Procedendo a 
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aula, procuramos mostrar o tema exposto durante a realização do nosso estágio e introduzir 

uma leitura breve sobre as organizações internacionais e a sua atuação na contemporaneidade.  

No segundo momento, procurou-se escolher e organizar as metodologias de acordo 

com o conteúdo e com a turma. Inúmeras metodologias poderiam ser aplicadas ao conteúdo, 

mas que precisava levar em consideração a realidade sócio-cultural dos alunos para que eles 

pudessem desenvolver-se mentalmente as suas habilidades e seu senso critico. Assim, no 

segundo dia de aula, levamos o material da aula xerocado para facilitar a aula e explorar mais 

o tempo dos alunos, ao final da aula deixamos algumas questões de reflexão para a turma. 

No terceiro momento, fizemos a correção do exercício e introduzimos uma leitura a 

cerca da Europa e sua influência no mundo.  Nessa aula, o método que foi utilizado, o estudo 

dirigido, no qual utilizamos freqüentemente como meio de buscar os alunos a trabalhar 

coletivamente, incentivando a pensarem, a propor novas idéias e sugestões ao respeito do 

assunto. Esse método serviu-nos para observar as dificuldades que os alunos têm de escrever 

sobre um determinado conteúdo. 

Segundo 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. 

Nas outras aulas procuramos levar o material da Europa para os alunos, pois o colégio 

na disponibilizava de livro para essa turma, daí tivemos de que levar o conteúdo das aulas 

xerocado para que os alunos pudessem acompanhar as aulas seqüencialmente e tivesse o 

material de apoio para a avaliação.  

                                                                                                     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estágio supervisionado permitiu aprimorar não só a teoria sobre determinados 

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

ensino proporcionou uma maior aprendizagem na forma de lhe dar com a escola, com a sala 
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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-se a responsabilidade de 

dar-se 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. 

As inúmeras dificuldades e os desafios na prática de ensino serviram de estimulo para 

aplicar novas metodologias de ensino e propiciar ao aluno uma maior interação com a escola e 

a importância do ensino na sua formação social. 

O tema desse artigo já traz a idéia dos nossos desafios na nossa prática de ensino, pois 

não é fácil ser professor, mas com o total interesse pelo ensino/aprendizagem podemos 

transformar cada individuo em um profissional, pois a sala de aula é uma espécie de 

laboratório, onde cada palavra traduz um Raios X para os alunos.  Assim, o estágio 

supervisionado orientou-me a buscar com dedicação e coragem novas maneiras de ensinar e 

aprender. 

Desse modo o papel do educador é ensinar com amor, mostrando sempre que é 

possível fazer a diferença, ser a diferença. Temos o grande desafio de possibilitar aos 

educandos condições para que eles construam o seu conhecimento. A ação de ensinar e 

aprender deve ter como base a ética, o amoré, a paixão, a emoção e a autonomia do educando 

e do educador. 

Em suma, queremos deixar claro essa frase de PUNTEL (2007) que traduz tudo na 

vida de um professor, “cansar sim, desistir nunca desta árdua tarefa que é ensinar a aprender. 

É preciso sonhar com os milagres da educação, e eles acontecem se nós deixarmos. Vamos 

abrir as asas e voar, sempre crendo na possibilidade de uma educação para a vida e para o 

mundo.” (PUNTEL, 2007, p.101). 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

11

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CHAIGAR, Vânia Alves Martins. Nossas práticas, nossos desafios: um olhar por dentro 

de si. In: Geografia: práticas pedagógicas para o ensino médio;  

REGO, NELSON; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; KAERCHER, Nestor André. 

ORGs. Porto Alegre: Artemed, 2007. 

FREITAS, Helena Costa Lopes de: O trabalho como principio articulador na prática de 

ensino e nos estágios. Campinas, SP. Papirus, 1996. 

LIBÁNEO, José Carlos: Didática, São Paulo: Cortez. 1994. 

LUCKESI, Cipriano Carlos; Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. – 

11. Ed. – São Paulo: Cortez, 2001 

ZABALA, Antoni: A prática Educativa: como ensinar; tradução Ernani F. da F. Rosa—

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

  

 

 

 

 


