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RESUMO

O presente trabalho objetiva relatar uma experiência de aula passeio na educação básica que se configura como uma
experiência de formação docente que articula teoria e prática, bem como demonstrar a relevância da aula passeio
para o ensino de geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A técnica da aula passeio possui alguns
momentos, os quais iniciam com o planejamento da mesma, até chegar à comunicação. Esta técnica torna-se uma
ferramenta importante no ensino de geografia na educação básica, a mesma motiva o aluno em sua curiosidade
natural em conhecer mais, propiciando novas leituras da realidade e construção de conhecimentos. E vivenciá-la
enquanto estudante de licenciatura, amplia a dimensão prática da formação docente.
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ABSTRACT

The study aims to report an experience of field class trip in Primary Education, which is configured as an experience of
teacher training that articulates theory and practice, as well as to demonstrate the relevance of the field class trip to
Geography teaching in the early years of Elementary Education. The field class trip technique has a few moments,
which starts with its planning, until it gets to the communication. This technique becomes an important tool in
Geography teaching in Primary Education, for it motivates the student in his natural curiosity to know more, propitiating
new reality readings and construction of knowledge. And experiencing it as a graduate student expands the practical
dimension of teacher training.

Keywords: Educational practices; Field class trip; Teacher training.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta-se como um relato de experiência de práticas educativas vivenciadas por estudantes do curso
de Licenciatura em Pedagogia, no âmbito do Projeto institucional “Educação e Docências em Tempo Integral:
Territórios educativos” que integra o PIBID[i] da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). As práticas foram
desenvolvidas em uma escola da rede municipal de Governador Valadares (MG), no período de fevereiro a abril de
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2017. O projeto institucional do PIBID-UNIVALE articula território, Ensino Superior e Educação Básica, sendo
desenvolvido desde março de 2014, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares
(SMED-GV).

Esse texto tem por objetivo refletir sobre práticas desenvolvidas como atividades de formação e reflexão sobre o
exercício da docência e ao mesmo tempo registrar e analisar as experiências desenvolvidas no campo dos saberes
sociais para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

O presente relato enfoca as percepções das crianças, alunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre o
entorno da escola, espaços vividos, mas, nem sempre refletidos e valorizados. O cotidiano na escola está cheio de
sons, espaços, formas, movimentos e sensações afetivas, que nem sempre são percebidas conscientemente. Cada
sujeito percebe o contexto de modo singular e muitas vezes, os conteúdos do currículo são trabalhados sem levar em
consideração as diferenças e a forma como cada um percebe o mundo em seu entorno (DIAS, 2009). A atividade
realizada teve como objetivos para os bolsistas, planejar, vivenciar e refletir sobre práticas educativas em aulas de
geografia[ii], visando ampliação da formação inicial no campo educativo por meio de uma vivência prática sistemática.
Para os alunos da Educação Básica buscou-se a compreensão da paisagem cultural do entorno da escola, os
elementos naturais e o construído.

A ideia desse trabalho sobre a percepção dos espaços próximos da escola, por meio de uma “aula passeio”, surgiu a
partir da atividade desenvolvida na primeira aula de oficinas “Cartografia da escola”. “A aula passeio de Freinet é
conhecida, também, como aula das descobertas, pois as crianças são incentivadas a observar, a contemplar o que se
vai investigar [...]” (ANDRADE e PIETROBON, 2014) e realizar discussões em grupo entre outras atividades de
sistematização da aprendizagem. A cartografia escolar, na interface entre educação e geografia, insere-se como
atividade inicial do PIBID no conhecimento do contexto da escola, sendo um exercício participativo de construção de
conhecimento, envolvendo o levantamento de informações, de produção de registros do espaço físico, da memória,
das experiências dos sujeitos, sua subjetividade e identidade (TEIA, 2010). O trabalho com a realidade mais próxima
do aluno, tem a qualidade de oferecer um universo acessível e conhecido, campo de aplicação do conhecimento e um
exercício participativo. (BRASIL, 1997).

Nesse trabalho, o percurso metodológico inscreve-se na abordagem qualitativa, com análise descritiva da prática
realizada em formação inicial pelos estudantes de Pedagogia, bolsistas do PIBID-UNIVALE. Fundamentou-se no
estudo bibliográfico de Callai (2000), Cavalcante, (2002), Nóvoa (2002), Freire (2005) entre outros.

Este texto está organizado em três seções. Apresenta-se, a seguir, na primeira seção, o caminho percorrido nas
práticas desenvolvidas, as metodologias utilizadas em campo, com as narrativas das ações realizadas. A segunda
seção traz resultados, construções, elaborações das crianças no seu processo de desenvolvimento, e a terceira, faz
algumas reflexões sobre as contribuições dessa prática na formação docente das bolsistas de iniciação à docência
envolvidas na proposta.

1 NARRATIVAS SOBRE A PRÁTICA: PASSEIO NO ENTORNO DA ESCOLA

Os anos iniciais da escolarização podem ser considerados como o início da vivência social dos alunos em um grupo
formal e organizado. Contudo, no período em que o aluno participa do grupo, não se pode abrir mão da vivência social
e aquela ocorrida antes de sua entrada na escola, que precedeu a alfabetização (CALLAI, 2000). Nesse sentido, as
aulas-passeio na escola e seu entorno são dispositivos atrativos para os alunos que valorizam o aprender nos
espaços, com os espaços e as pessoas, fazendo importante o aprendizado vivencial. Entendemos, que os espaços e
territórios são intencionalmente educadores, com suas transformações, a memória local e os aprendizados afetivos
como morador do bairro. Nesse contexto, o educando, ao ter contato com o meio onde vive, assume-se como ser
social e histórico, incorporando conceitos que se aproximam de seu modo de vida (ANDRADE e PIETROBON, 2014).

A aula-passeio foi introduzida com objetivo de construção da cartografia da escola, inserindo-se no conteúdo de
geografia, no formato de oficina. Participaram das atividades, duas turmas do segundo ano do Ensino Fundamental,
trinta e quatro alunos na faixa etária de sete/oito anos, duas professoras das classes e três estudantes bolsistas do
PIBID.
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Consideramos a cartografia, como uma construção coletiva de saberes, que busca sistematizar informações “que
revelem as marcações visíveis do espaço físico e das dimensões do tempo, da memória, das lembranças, das
reminiscências, das experiências dos sujeitos” (UFMG, 2010, p. 20). Para Dias (2009), a ação de cartografar vai além
de desenhar mapas, implica um fazer da existência, das representações do espaço vivido e das subjetividades.
Buscamos quebrar rotinas de aprendizagem e valorizar a escola e seu entorno. Como sugestão da professora da
classe, inicialmente, construiu-se a maquete da sala, com uso de materiais recicláveis, considerando- se a disposição
do espaço físico. O passo seguinte, foi o planejamento da aula-passeio que para Sampaio (1996), segue quatro
momentos: preparação, ação, prolongamentos e avaliação.

• Na Primeira etapa, construiu-se o roteiro e agendamento da saída: foi planejado com a pedagoga da instituição
as datas e horários, o percurso a ser realizado, pontos do bairro a serem visitados, os instrumentos de registro
(fotografia e desenhos), pessoas a serem entrevistadas e a duração do passeio (uma hora e trinta minutos).

• A segunda etapa consistiu na realização do passeio. Participaram, trinta e quatro alunos, duas professoras,
três estudantes bolsistas do PIBID. Durante o percurso realizado a pé, foram discutidas algumas informações
sobre a história do bairro, moradores antigos, novas e velhas construções, espaços de referência cultural para
comunidade (igreja, pizzaria, padaria, bar de Dona Mariquinha, posto policial).

• Na terceira etapa, realizou-se os desdobramentos pedagógicos e reflexões/avaliação sobre a aula passeio.

A aula passeio foi esperada com expectativa e teve como ideias-chave a observação dos diferentes espaços e
ambientes conhecidos do entorno da escola. Foi solicitado às crianças que observassem como os espaços se
modificam, as casas e seus moradores, espaços de lazer e cultura. As entrevistas realizadas tiveram um caráter
informal, não estruturadas, pois tomaram forma a partir dos interesses, das curiosidades das crianças.

O passeio despertou entusiasmo nos alunos, que em pequenos grupos alternavam-se em disputa para apontar o
caminho, descrever as casas e seus moradores, o bar, a pizzaria, demonstrando conhecimentos sobre o bairro, a rua
e a comunidade. Alguns alunos, trouxeram a memória de familiares e explicaram mudanças do bairro, como novas
construções de casas, rua calçada, linha de ônibus bairro-centro. Entre os espaços do bairro a serem visitados, os
alunos indicaram a pizzaria do bairro, a igreja católica, o posto policial, o bar da Dona Mariquinha e a padaria “Esquina
dos Sabores”. Também destacaram e indicaram visita a dois moradores do bairro, Dona Mariquinha, dona do bar, e
Seu Junior, dono da padaria Esquina dos Sabores.

Na pizzaria, algumas crianças relataram que nos finais de semana frequentam o local com familiares, ali, é também o
espaço de festas de aniversário e encontros sociais dos moradores.

A igreja católica, com rampa e escadaria também é frequentada por alunos que fizeram referência à quadra existente,
citada por muitos como espaço de lazer, ao lado da igreja.

O posto policial causou reações diferentes. Alguns mostraram desconforto no ambiente. Um aluno relatou que um
familiar foi morto, próximo ao posto. Com a chegada da viatura e os policiais, o grupo descontraiu-se e quiseram posar
para foto com os policiais.

O Bar da Dona Mariquinha, é muito conhecido na comunidade. Ela é moradora no bairro há quarenta anos e é muito
querida por sua simpatia. Seu comércio vende bala, doces, refrigerante, geladinho, sorvete, entre outros produtos.
Conversando com o grupo, contou que já deu aula há muitos anos atrás, quando veio para cidade, mas teve muita
dificuldade para conseguir uma vaga na sua área de formação, então montou um bar que é um ponto de referência,
muito conhecido pelas crianças.

O último espaço visitado foi a lanchonete/padaria “Esquina dos Sabores”, indicada como ponto de encontro dos
moradores do bairro, onde muitas famílias vão com seus filhos. O proprietário, Seu Junior, contou que desde novo
trabalha no comércio com sua família, que tem o ponto há mais de quarenta anos. Os alunos tiveram interesse por
sua história e perguntaram sobre sua família, pais, tios, sobrinhos, se tem filhos, se estudou, o que vendia, o que as
pessoas mais compravam na lanchonete. Ao final da conversa, o Seu Junior ofereceu um lanche, com o tradicional
pastel de queijo com suco, e a aula-passeio virou festa, com final inesperado, para surpresa dos alunos.
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2 CONSTRUÇÃO DE SABERES A PARTIR DO PASSEIO

A aula passeio foi avaliada pelos alunos, de modo positivo, com entusiasmo festivo, com relato de expressões como
“melhor aula”.

Depois da aula passeio, na sequência de oficinas, organizou-se os registros por meio de desenhos, que foram
publicados no formato Mural, e por meio de fotografias no formato de slides. Ao identificar a própria imagem nas fotos,
era grande o entusiasmo dos alunos.

Outro registro realizado foi a construção de pequeno texto completando a frase: “O que mais gostei do passeio”. Cada
aluno a seguir, socializou sua percepção e relato. Em roda de conversa, o trabalho foi finalizado, buscando-se
associar o que foi vivenciado no passeio com os conteúdos de geografia: o que conheciam e foi observado, o que não
conheciam, o que chamou atenção nas ruas do bairro, as placas de sinalização, as percepções sobre os lugares
visitados e do passeio em si, como vivência.

A partir das vivências citadas, constroem-se conhecimentos, que se tornam valiosos para o aluno e o fazem perceber
as transformações ocorridas pela ação dos sujeitos que compõem o espaço. Estas marcas, deixadas por tais sujeitos,
indicam sua existência e se revelam no espaço geográfico (CALLAI, 2000).

A proximidade que o aluno tem com sua comunidade, não pode ser desprezada, precisa ser valorizada em diversos
aspectos, considerando-se a forma dos espaços expressa pelas paisagens, que tem um caráter estético e afetivo, que
se relaciona com a identificação das pessoas a estes lugares. Esta dimensão afetiva traz consigo a ideia de
permissão, privacidade e território (CAVALCANTI, 2002).

Essa estratégia metodológica, contempla o letramento em suas múltiplas linguagens, torna a aprendizagem
significativa, desenvolve atitudes de valorização e respeito com a comunidade. Em nossa percepção, o aluno deve ter
oportunidade de operacionalizar as referências espaciais, aplicando-as a situações concretas a da representação do
espaço vivido. Nesse caso, a expressão e representação do passeio foi registrada por meio de desenhos, que
revelaram aspectos interessantes. Observou-se perspectivas variadas sobre o mesmo objeto (a igreja, a Esquina dos
Sabores, posto policial e viatura); as relações individuais de laços sociais com os espaços (o bar de Dona Mariquinha
e Esquina de sabores foram representados pela maioria dos desenhos); a localização dos objetos, um em relação aos
outros; a localização do sujeito no passeio e na sala de aula (maquete construída). Considera-se que a aula passeio
teve desdobramentos não planejados, que foram se apresentando no processo de reflexão e avaliação dos alunos.

Sobre a aprendizagem e construção do conhecimento, a aula-passeio ultrapassou o momento da preparação: o
passeio, as fotos, o lanche, as narrativas. Ficaram marcados em nossa percepção o conhecimento e as relações de
afeto que os moradores têm com as crianças, o acolhimento cuidadoso à passagem dos alunos. A aula passeio foi
também, contemplada pelos moradores, que foram atores participantes e colaboradores. Lugar de aprender não é
apenas na escola, aprendemos com o outro, com os informativos nas placas e avisos, com a escuta do outro, com a
inserção nos diversos espaços sociais.

Estas atividades, não se limitam à teoria, ao se revestirem da vivência dos alunos, se materializam como práticas
indissociáveis do cotidiano (CALLAI, 2000).

A aprendizagem das crianças possibilita o desenvolvimento dos conceitos. Nesse sentido, Vygotsky (2009, p.322)
descreve que “a aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento, a criança adquire certos hábitos e
habilidades [...] antes de aprender a aplicá-los de modo consciente”. O autor argumenta que, quando as crianças
estão envolvidas com atividades que colocam em evidência a curiosidade e o desafio, isso faz com que elas passem a
utilizar todos os instrumentos possíveis para encontrar as respostas, auxiliando-as no desenvolvimento em geral.

O emprego desse recurso didático contribui de modo significativo para ampliar a visão do aluno sobre as ruas do
entorno da escola, o conteúdo de geografia sobre ruas, bairros, moradias, organização da comunidade. Os alunos
foram participativos na construção do conhecimento, mostrando saberes sobre o espaço vivido, de sua realidade. Os
saberes foram desenvolvidos de modo prático, descontraído, dinâmico, facilitando o trabalho pedagógico, favorecendo
as relações interpessoais e a aprendizagem. Conforme Callai (2000), essas práticas metodológicas permitem o
conhecimento acerca do saber de outro e da sua capacidade de ler o dia a dia.
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3 FORMAÇÃO DOCENTE: SABERES DA PRÁTICA

Na perspectiva da formação docente inicial, as atividades realizadas no PIBID apontam fazeres e saberes que a priori
não estavam postos pelos bolsistas. Considera-se que o registro das práticas educativas articulam o processo de
reflexão e é também uma forma de sistematizar as práticas que são da Educação Básica e da formação de
professores. O PIBID se constitui em um espaço de formação que promove a organicidade entre Educação Básica e a
formação de professores, preconizadas nas diretrizes curriculares nacionais para licenciaturas (BRASIL, 2015).

No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da profissão, isto é,
baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos,
mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais
experientes e reconhecidos. [...] Reconheço que nos faz falta dedicar mais tempo à
comunicação e discussão destas experiências concretas. (NÓVOA, s/d, p. 9).

Não só o desenvolvimento da prática, mas sobretudo, o exercício teórico-prático da reflexão, da organização,
sistematização e análise das práticas desenvolvidas. “O registro escrito, é processo de construção de autoria, uma vez
que expressa o resultado da reflexão sobre a experiência vivida como docente” (VEIGA, 2006, p.19). Os registro,
revelam intencionalidades, processos, valores e contradições, subjetividades. Nesse sentido, a escrita de um artigo
sobre determinada prática educativa, faz o professor em formação (seja inicial ou continuada), a rever o processo,
compreender comportamentos e atitudes dos alunos participantes da atividade, fazer novas indagações, estruturar e
organizar os resultados, voltando para si, de modo consciente em uma ação formativa reflexiva.

As práticas do PIBID/Pedagogia, buscam dialogar com os conhecimentos teóricos do curso e sempre refletir as
práticas educativas realizadas, sendo texto de releitura salientando-se a importância de constante reflexão da prática.
Para Freire (1987) a formação docente deve pautar-se no fazer e aprender com, e por meio das práticas,
orientando-se na ação-reflexão-ação.

Entende-se, que a escrita deste artigo é o resultado dessa prática, ação-reflexão-ação. O planejamento e
desenvolvimento da aula-passeio constitui-se em ação, os registros e escrita deste artigo, a reflexão que demandam
outras ações no processo da prática docente. Nesse movimento de construção, a formação inicial segue em processo
contínuo e dinâmico envolvendo os saberes das práticas pedagógicas, alinhadas aos conhecimentos construídos na
Universidade e as experiências vividas na educação básica nas ações desenvolvidas pelo programa do PIBID.

“Analisar e propor, a partir das condições concretas da realidade [...] é a partir desse tipo de análise é que se adquire
sentido e preocupação com as dimensões internas do processo educativo” (CANDAU, 1998, p. 47). Assim, a
experiência vivenciada possibilitou reflexões e saberes tanto para as crianças na relação com a comunidade, quanto
para as professoras em formação.

CONCLUSÃO

A realização da atividade aqui relatada, possibilitou o desenvolvimento de saberes tanto para as crianças quanto para
as bolsistas de iniciação à docência, atendendo aos objetivos propostos em seu planejamento. Planejar, vivenciar e
refletir sobre práticas educativas em aulas de geografia ofereceu às estudantes da formação inicial, uma dimensão do
conhecimento que articulou teoria e vivências, e favoreceu a compreensão da amplitude de propostas como esta, na
formação tanto das crianças, quanto das professoras e estudantes bolsistas envolvidas.

Avaliou-se, que a compreensão da paisagem cultural do entorno da escola, os elementos naturais e sociais e
significados desse espaço, consolidou conhecimentos e possibilitou avanços na aprendizagem da escrita como
exercício de sistematização dos saberes construídos. Também para as bolsistas de iniciação, a experiência e a
organização deste relato trouxeram avanços no desenvolvimento da escrita acadêmica, numa perspectiva pedagógica

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_aula_passeio_no_entorno_da_escola_praticas_da_educacao_basica_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



crítica e reflexiva. Realizou-se assim, o que diz o exercício freiriano:

[...] na formação de professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário a reflexão crítica, tem de ser de tal
modo concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, 2005, p. 40).

Conclui-se que a aula-passeio é um recurso importante para o aprendizado com significado e ludicidade, tornando a
proposta de ensino mais significativa para a aprendizagem. A aula-passeio traz a sensação de estar no mundo e
aprender com ele, de ser parte dele. Entende-se que a atividade também contribuiu para a valorização da autonomia
das crianças em moverem-se em seu próprio espaço, valorizando seus saberes e da comunidade onde vivem.

A sistematização favoreceu a comunicação de ideias, a expressão das crianças, julgamentos e reflexão coletiva,
influenciando ainda nas formas de relacionamento com os colegas e professores. E sobretudo, ofereceu às
estudantes da formação inicial uma experiência concreta da profissão docente.
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