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Resumo: Está pesquisa de iniciação científica buscou investigar a prática do professor de geografia no
desenvolvimento de oficinas de climatologia geográfica, na Escola Estadual Andrelino Rodrigues de Morais no
município de Goiânia-GO. Foram realizadas observações, analises, reflexões teóricasque culminaram na
elaboração do relatório parcial. Para tanto, foi realizado levantamento de referencial teórico que refletem
sobre as temáticas que envolvem a prática docente referente aos métodos de ensino que o professor utiliza a
mediação pedagógica do livro didático, a mobilização dos saberes dos alunos no processo de ensino e
aprendizagem.Por meiodesse trabalho pudemos perceber que, a prática do professor de Geografia está em
mudança, para a formação de alunos críticos e conscientes.
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Resumen: Esta investigación indaga estudiantes a practicarprofesor de geografíaeneldesarrollo de
talleresclimatología geográfica, enlaEscuela Estatal Andrelino Rodrigues de Morais en Goiânia-GO.
Observaciones, análisis, se realizaron reflexiones teóricas que culminaronenlapreparacióndel informe
provisional. Para ello, se realizólaencuestadel marco teórico que reflexiona sobre temas relacionados
conlapráctica docente enrelaciónconlos métodos de enseñanzadelprofesor utiliza lamediacióndel libro de texto,
lamovilización de losconocimientos de losestudiantesenelproceso de enseñanza y aprendizaje. A través de
este trabajo nos dimoscuenta de que laprácticadelprofesor de geografía está cambiando, para laformación de
estudiantes críticos y conscientes.

Palabras clave: Práctica Docente; Talleres, GeografíaClimatología.

INTRODUÇÃO

A formação continuada do professor de Geografia, como Callai ressalta (2003, p.31), “[...] é condição
necessária para o exercício de qualquer profissão e, no caso do professor, é muito importante refletir a
própria prática”. Por meio desta pesquisa pudemos perceber como vem se desenrolando várias questões
relevantes para a Geografia Escolar, dentre elas: como o professor exerce a sua formação continuada, como o
docente medeia o conteúdo de Geografia, ouso do livro didático para mediar o conteúdo e a consideraçãodo o
conhecimento prévio do aluno no processo de ensino aprendizagem.
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O trabalho em apreço utilizou a pesquisa qualitativa em educação como suporte de investigação, com enfoque
na pesquisa participante,tendo como técnica de coleta de dados a observação. As etapas realizadas até o
período foram: levantamento bibliográfico acerca das temáticas de estratégias de ensinagem, demonstração
didática, técnicas de oficinas em laboratórios, ensino de Geografia e Climatologia;seleção da escola-campo
para observação da prática docente;Planejamento escolar das aulas em parceria com bolsista-professor para
aplicação da estratégia de ensino na forma de oficinas escolares.

O objetivo geral desta pesquisa está consubstanciado eminvestigar a prática docente da professora no
desenvolvimento de oficinas escolares de climatologia geográfica e sua eficácia no Ensino de Geografia.Os
objetivos específicos realizados até o momento são: a) realizar pesquisa sobre a formação continuada de
professores e teoria da aprendizagem significativa; b) experimentar a técnica de observação em pesquisa
qualitativa em educação; e, c) observar a prática docente do professor de Geografia.

O trabalho está estruturado na seguinte forma, num primeiro momento a apresentação da metodologia
utilizada para investigar a prática docente; em seguida serão apontadosos resultados obtidos junto às
observações realizadas em quatro aulas, na Escola Estadual Andrelino Rodrigues de Morais na turma do 7º
ano B; no terceiro momento realizaremos a discussão sobre o papel do docente, o uso do livrodidático,
mediação didática, aprendizagem significativa; e, por último nossas considerações finais.

Vale ressaltar que, este trabalho é um relatório parcial de pesquisa de Iniciação Científica, observando que
ainda faltam etapas a serem realizadas como a aplicação das oficinas de climatologia geográfica pelo
professor parceiro na pesquisa e a reflexão sobre a aplicação, que serão realizadas na fase do relatório final.

METODOLOGIA

A pesquisa em apreço terá a pesquisa qualitativaem educação como suporte para investigar a prática docente
dos professores de Geografia.Assim está se caracteriza como exposto por Ludke e André (1998) por ter:

[...] o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento [...] Os dados coletados são predominantemente descritivos
[...] A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto [...].
(LUDKE e ANDRÉ 1998, p. 11-12)

Desta forma sãoenfatizados as perspectivas do sujeito a serem estudadas, as qualidades,dados que
considerem a subjetividade. Tendo como enfoque na pesquisa qualitativa a pesquisa participante, segundo
Demo (2008) esta busca a intervenção no sujeito estudado e que esse possa pensar e intervir juntos. Deste
modo, o sujeito da pesquisa, participa efetivamente do processo de construção do conhecimento, bem como
participa do processo de aferição direta dos dados e informações empíricas com os sujeitos da pesquisa
envolvidos.

Tendo como técnicas de coleta de dados a observação, que é a análise do sujeito ou objeto a ser estudado de
forma que “[...] ao observador não basta simplesmente olhar. Deve, certamente, saber ver, identificar e
descrever diversos tipos de interações e processos humanos [...]” (VIANNA, 2007, p. 12). Deste modo,
observamos a prática docentede uma professora de Geografia, lotada na Escola Estadual Andrelino Rodrigues
de Moraes, perfazendo quatro aulas da disciplina de Geografia no 7° Ano B. Nestas aulas observamos a
prática docente, o conteúdo lecionado, os métodos de ensino utilizados e osalunos com interesse no conteúdo
e a motivação no querer aprender.Inicialmente o foco de nossa pesquisa era observar as aulas, relacionadas
ao conteúdo de clima, mas acreditamos ser necessário conhecer a prática docente referente aos outros
conteúdos da Geografia Escolar.

A Geografia Escolar aqui entendida na perspectiva de “[...] um conhecimento diferente da Geografia
acadêmica. A geografia escolar é uma criação particular e original da escola, que responde às finalidades
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sociais que lhe são próprias [...]”(CALLAI2013, p.49). Entendemos que o Ensino de Geografia não será
ensinando da mesma forma, em todos os lugares os professores sempre vão considerar a singularidade do
seu contexto escolar em análise.Assim, investigar os diferentes conteúdos da Geografia Escolar, para
entender a prática do docente como um todo e deste modo investigar as dificuldades e facilidades de ensinar,
o conteúdo da Geografia Escolar.

RESULTADOS

Os resultados foram obtidos por meio de quatro observações realizadas na sala de aula do 7° Ano B. A coleta
de dados caracterizada pela observação, nos remete a um dado empírico devido o olhar do pesquisador ser a
fonte de coleta de dados, Vianna (2007) nos coloca que “[...] a definição do que observar, ou seja, o foco da
observação, sempre constitui um problema para o observador[...]”(VIANNA, 2007, p.74). Durante as
observações, utilizamos um roteiro, que conta com onze questões, devido entendermos que o ambiente da
sala de aula é composto por muitas relações e por meio de um roteiro estruturado conseguiríamos atingir o
foco de nossa pesquisa.

As questões que consideramos mais relevantes e que despontam mais respostas aos nossos questionamentos
consistem nas seguintes temáticas:os métodos de ensino que aprofessorautiliza, a mediação pedagógica do
livro didático, a mobilização dos saberes dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Para iniciarmos nosso diálogo, compreendemos os métodos de ensino como um conjunto de ações, que tem
como finalidade a aprendizagem, Libâneo (1994, p. 151) argumenta que os métodos de ensino não se
restringem a qualquer “[...] medida, procedimentos e técnicas”. Os métodos de ensino devem considerar o
contexto escolar, a sociedade, e como ocorre à aprendizagem, nesse sentido os “[...] métodos de ensino se
fundamentam num método de reflexão e ação sobre a realidade educacional [...] de modo a vincular a todo o
momento o processo de conhecimento e a atividade prática humana no mundo”Libâneo(1994, p.151). Assim,
os métodos de ensino vinculam o conhecimento científico ao conhecimento da prática vivenciada do aluno, o
cotidiano. Os métodos de ensino são ações docentes que organizam as atividades de ensino, com intuito de
facilitar e dar significado ao conteúdo, deste modo o método de ensino visa atingir um objetivo
principal,melhorar a eficiência da aprendizagem dos escolares.

A utilização dolivro didático pelo professor foi um dos recursos didáticos mais recorrentes em sala de aula.
Percebemos que, apesar de muitas críticas, o livro é muito utilizado como guia na sala de aula, pois muitas
vezes o manual de ensino é o único material que o aluno possui, deste modo, cabe ao professor orientar os
alunos na sua utilização.

Poderíamos definir que o desafio do professor se insere em como transformar os conhecimentos presentes
nos livros “[...] em informações e constituir as bases para a construção do conhecimento [...]”, conforme
apontado por Callai (2013, p.48). Fazemos ressalva que, a abordagem que o professor faz sobre o livro
didáticonão pode se sobrepor à mediação do docente.

Como nos evidência D’ Ávilla (2008). Quando isso ocorre, temos uma mediação didática mecânica que “[...] é
aquela que se dá sem que o mediador (no caso o docente) se dê conta da intencionalidade de suas ações
[...]” D’Ávilla (2008, p.125).A mediação didática mecânica “[...] produz efeitos pouco significativos [...] sem,
portanto, produzir aprendizagem” D’Ávilla (2008, p.125).

Em nossasobservações junto à sala de aula, o professor utiliza o livro didático como apoio didático na
abordagem dos conteúdos, pois deixa o na mesa só o utiliza em caso de dúvida e esclarecimentos aos
alunos,a mediação didática crítica como aponta D’Ávilla (2008) que:

A mediação didática crítica, com ou sem uso do manual escolar, se refere à ação
docente que incide positiva e significativamente sobre a construção do processo de
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aprendizagem dos educandos. Quando o professor faz uso do manual, no caso da
subcategoria Mediação didática crítica com uso do manual escolar, ele o faz como
instrumento auxiliar no processo de ensino/aprendizagem, como um recurso a mais
nesse processo, de modo a transformá-lo [...] uma vezque o professor entende o
que significa este recurso de ensino (o manual didático), coloca-o em posição
secundária, fazendo um uso primeiramente crítico, para então, criar situações
didáticas criativas na sala de aula, com ou sem ele. O professor, nesse caso,
ressignifica as prescrições do livro didático e reconceptualiza sua atividade de ensino.
(p.126)

Notamos assim que, o professor deve utilizar o manual didático, com intenção de transformá-lo em auxiliar
nas aulas e que saiba qual é a intencionalidade em ensinar o conteúdo da Geografia Escolar. Outro ponto a
ser destacado que os conteúdos do livro didático associados aos conteúdos expostos pelo professor devem
estar vinculados aos conhecimentos que os alunos trazem do seu cotidiano, como aborda Cavalcanti (2014)
de forma que se deve atribuir “[...] importância a saberes, experiências, significados que os alunos já trazem
para a sala de aula incluindo, obviamente, os conceitos cotidianos [...]” (CAVALCANTI, 2014, p. 88), e assim
estabelecer vínculos ao conteúdo científico de forma significativa.

Nas observações notamos que a professora estabelece esse vínculo, por meio das respostas das atividades,
das participações dos alunos em aula e enquetes. Assim, os alunos se sentem motivados e valorizados, e a
partir disso podem construir uma aprendizagem significativa, pois o ponto de partida está baseado no que os
escolares sabem, à partir de suas experiências evivências.

Assim, os conceitos científicos,os conteúdos passam a ter relevância, conforme Moreira (1999, p.11)afirma,
“[...] a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “ancora-se” em conhecimentos
especificamente relevantes [...] preexistentes na estrutura cognitiva”. Nesta abordagem, o “novo” conceito
tem como base um “antigo”, que tem significado para o aluno, e assim passa a gerar outro “novo”. Assim, o
indivíduo não terá meramente uma aprendizagem mecânica. Moreira (1999, p.13)define que está
aprendizagem constitui “[...] aquela que novas informações são apreendidas praticamente sem interagir com
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva”. Sendo assim, a aprendizagem significativa tem como
objetivo promover conhecimento à partir de noções prévias do discente para ampliação na sua formação.

Os saberes do professor o domínio do conteúdo é que possibilitam estabelecer conexão do conteúdo
geográfico e o cotidiano, e ajudar os alunos a construir conceitos com significado. O professor tem domínio do
conteúdo e dos métodos de ensino, possui saberes docentes carregados de marcas saberes que são
entendidos por Tardif (2000) em um “[...] sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as
habilidades (ou aptidões) e as atitudes [...]” (p.10-11). São utilizados para auxiliar na mediação do conteúdo,
como aponta D’Ávilla(2008) que a mediação é “[...] o professor, na sua arte de ensinar, medeia essas
relações mais amplas[...] e naquilo que ele tem de mais essencial: a relação entre os alunos e os objetos de
conhecimento” (p. 24).

Compreendemos que os saberes que o professor traz ao longo de sua trajetória profissional, são construídos
por sua caminhada profissional e pessoal, e que através desses saberes o professor constrói sua ação
mediadora. Ajudam a construir “[...] á formação num processo, que é permanente e que decorre da
discussão, avaliação, análise crítica da própria prática da sala de aula [...]”. (CALLAI, 2013, p.118), assim a
formação continuada é um processo que a todo momentoos sujeitos envolvidos estão aprendendo algo novo,
recontextualizando, refletindo a sua própria ação docente, não ficando restrito a cursos de aperfeiçoamento.

Nosso intuito não é “[...] descobrir o que já foi descoberto ou inventar o que já foi inventado [...]”Callai
(2013, p.120)é auxiliar o professor, é incentivá-lo a utilizar as ferramentas que predispõe, e torná-lo um
estrategista reflexivo, que possa pensar sua prática de ensino e desta maneira estabelecer os melhores
andaimes didáticos para estruturar a sua aula.
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Ao considerar os conhecimentos prévios dos alunos, o docente está (acento)utilizando ferramentas que são os
seus diversos saberes construídos, em uma longa trajetória de experiência docente. Esta prática está se
tornando mais recorrente pelos docentes, pois quando se parte dos conhecimentos dos discentes, eles
conseguem produzir uma aprendizagem significativa, pois os fenômenos estão presentes em seu cotidiano.

Assim, no conjunto de aulas observadas registradas à partir do roteiro estruturado, podemos chegar aos
seguintes resultados: que o professor utiliza o livro didático como apoio didático na abordagem dos
conteúdos; o professor exerce uma mediação didático crítica, pois consegue utilizar os recursos didáticos sem
que eles, se sobreponham a sua ação; o professor consegue mediar o conteúdo ao aluno com significado para
a sua aprendizagem, pois considera o cotidiano do discente; o docente tem consciência de sua ação de
mediador, e,assim,efetiva a formação num processo, pois a professora tem consciência de seu papel
formador.

DISCUSSÃO

Começaremos nossa análisetendo como referência os desafios que o professor de Geografia tem para
encaminhar o processo de ensino aprendizagem “[...] um dos grandes desafios de um professor de Geografia
é selecionar os conteúdos e criar estratégias de como proceder nas escolhas dos temas a serem abordados
em sala de aula [...]”BRASIL (2008, p.46). O professor especialista do conhecimento geográfico exerce papel
importante no processo de ensino e aprendizagem, pois é ele que tem a função de selecionar e propor as
melhores estratégias para encaminhar o conteúdo de Geografia, e assim desenvolver suas aulas.

Cabe ao sistema educacional exigirdo professor o controle do processo de ensino, éoque nos propõe Callai
(2013, p.51), “[...], pois cabe a ele dar a direção, uma vez que é sua função deautoridade no ensinar”.Assim,
o professor é quem direciona as suas aulas, é ele que tem como função propor, organizar e ensinar o
conteúdo geográfico. Prosseguindo nessa discussão, a autora, ressalta que ao professor “[...] cabe
oportunizar a passagem do conhecimento produzido pela humanidade para que os alunos o aprendam [...]”.

Ao mesmo tempo, o professor tem o dever de selecionar as ferramentas, técnicas e estratégias de ensino,
para mediar o conhecimento aos seus alunos, Anastasiou (2006), evidência que ao professor cabe “[...]
estudar, selecionar e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do
conhecimento [...]” (ANASTASIOU, 2006, p.69).

Ao mesmo tempo, a estratégiade ensino se configura como instrumento avaliador da aprendizagem, uma
ferramenta que pode auxiliar o docente a ver as dificuldades dos alunos em relação ao conteúdo ouajudá-los
a potencializar o conteúdo já explicado. Desta maneira, as estratégias são ferramentas que o professor utiliza
para ajudar na mediação didática de suas aulas.

Essas ferramentas devem serorganizadas como andaimespara edificação do processo de ensino e
aprendizagem, como expõe Farias et al. (2009) cujas estrutura dos andaimes:

[...] agilizam a construção, servem para organizar os materiais em uso e permitem
uma movimentação segura durantesua realização [...] estratégias de ensino como
andaimes didáticos que, vinculados aos fins educativos, possibilitam maior interação
entre professor e alunos e com o conhecimento. (FARIAS et al. 2009, p.129)

Assim, o papel do professor e de sua mediação é preponderante, pois é ele o direcionador do processo de
ensino aprendizagem.Cabe ao docentepropor as melhores estratégias de ensino, através de uma mediação
didática crítica. Portanto,o professor, detentor do conhecimento geográfico deve ter seu olhar voltado, para
ser um mediador crítico, pois entendemos que a mediação mecânica não proporcionara uma aprendizagem
significativa.
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Entendemos que, a aprendizagem significativa ocorreráquando “[...] a referência do conteúdo estiver
presente no cotidiano da sala de aula e quando se considerar o conhecimento que o aluno traz consigo, a
partir da sua vivência” (BRASIL2008, p.51).

O conteúdo deve ter significado para o aluno e para o docente, para este último énecessário “[...] que o
professor saiba aquilo que vai ensinar e que conheça para além daquilo que vai ser trabalhado, isto é que
conheça a sua ciência, que compreenda o significado daqueles conteúdos”(CALLAI2013, p.53).Para que assim
desperte os alunos a construir uma aprendizagem significativa.

Notamos que, para desenvolver ações que visem uma aprendizagem significativa precisamos atentar para
“[...] a natureza do conhecimento do aluno[...]”(LEMOS,2011, p.27).Desta forma, os alunos constroem
significados particulares para cada conteúdo aprendido, relacionando o científico com o já conhecido.Em
contrapartida, o professor para efetivar esse processo pode ter como referência os conhecimentos prévios dos
alunos, a sua realidade vivenciada, o cotidiano. Assim “[...] a aprendizagem significativa implica na atribuição
pessoal de significado para as ideias que são percebidas, processadas e representadas mentalmente”
(LEMOS,2011, p. 28). O professor medeia o conhecimento cientifico, estabelece relação com o conhecimento
do cotidiano do aluno, e por meio da mediação do professor o aluno constrói conceitos significativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a partir das observações pudemosnotar que a prática docente está em constante processo
de modificação, pois o professorestá tomando consciência que ao estabelecer uma formação num processo,
que aqui é entendida como um processo continuado, não somente em cursos de especialização e capacitação,
mas o conjunto de ações como a aproximação da universidade até à escolas, seja por meio de cursos de
formação, participação em grupo de estudos ou de projetos de pesquisas, e ter uma ampliação de seus
saberes docentes. Analisamos que a proximidade do professor da escola básica junto à universidade é de
fundamental importância, pois estabelece vínculos formativos, de modo a promover a formação do professor
num processo, pois a todo o momento ele está refletindo a sua prática, devido estar em contato com as
modificações do conhecimento científico e as transformações da escola.

Pudemos perceber que devido o professor ter essa consciência crítica ele consegue utilizar as estratégias e
métodos de ensino, que tem em mãos para mediar o conteúdo geográfico.Nota-seque o livro didático passa
de recurso didático central das aulas, para a função de apoio, estabelecendo uma mediação didática crítica. O
cotidiano do aluno já é considerado o ponto de partida para conduzir a aula edeste modo propícia aos alunos
num processo de aprendizagem significativa, pois é considerado o sistema de referência do aluno e este
sendo ampliado na sala de aula pelo professor, que sabe a importância dessa prática.

As contribuições para apesquisadoraforam no sentido, de aprender a lidar com as diferentes nuances
existentes na escola, e ter a oportunidade de se tornar uma profissional crítica e consciente sobre a prática
que desempenhará na sociedade, de forma que, quando ingressar na carreira docente saberá refletir a sua
prática e estabelecer a formação num processo, pois terá consciência da melhor forma para mediar o
conhecimento geográfico.
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