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RESUMO

O artigo - As práticas cotidianas de ensinar e aprender Geografia – tem por objetivo descrever os
processos pedagógico-didáticos que ocorreram nas aulas de Geografia de duas escolas públicas de Goiânia,
em turmas de Ensino Médio, com destaque na construção do conhecimento geográfico por parte dos alunos
observados. Apresenta as práticas cotidianas e os processos pedagógicos de ensinar e aprender Geografia,
com base na referência do lugar como mediação didática potencial para essas práticas escolares. De acordo
com a natureza do objeto de pesquisa, propusemo-nos a trabalhar em duas escolas da Rede Pública de
Ensino de Goiânia, designadas aqui como Escola A e Escola B, com um grupo constituído por dois professores,
identificados como Professor 1 e Professor 2, e seus alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos no Ensino
Médio.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia, Práticas Escolares Cotidianas, Educação Básica.

RESUMEN

El artículo - Las prácticas cotidianas de enseñar y aprender Geografía – tiene por objetivo describir los
procesos pedagógico-didácticos que ocurrieran en las clases de Geografía de dos escuelas públicas de
Goiânia, en turmas de enseñanza secundaria, con destaque en la construcción del conocimiento geográfico
por parte de los alumnos observados. Presenta las prácticas cotidianas y los procesos pedagógicos de enseñar
y aprender Geografía, con base en la referencia del lugar como mediación didáctica potencial para estas
prácticas escolares. En conformidad con la naturaleza del objeto de investigación, nos propusimos a trabajar
en dos escuelas da Red Pública de Enseñanza de Goiânia, designadas aquí como Escuela A y Escuela B, con
un grupo constituido por dos profesores, identificados como Profesor 1 y Profesor 2, y sus alumnos
matriculados en los 1º, 2º e 3º años de la enseñanza secundária.

PALABRAS-CLAVE: Enseñanza de Geografía, Practicas Escolares Cotidianas, Educación de Base.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo se propõe a apresentar, de forma sucinta, um recorte proveniente de uma investigação mais
ampla, a qual foi desenvolvida mediante a pesquisa de doutoramento intitulada: A MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO E DA POTENCIALIDADE DO LUGAR (BENTO, 2013). Tem-se
como finalidade tecer um panorama geral sobre a metodologia abordada no trabalho supracitado e alguns
resultados alcançados. Nesse sentido, vale ressaltar que o estudo em questão possui como problemática a
análise da categoria lugar como mediação didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em
Geografia, em que foi estabelecido como recorte duas escolas da Rede Pública de Goiânia. Esta investigação
se integra em um estudo de caso, tendo como método de pesquisa a observação participante, que foi
realizada mediante uma abordagem qualitativa. Na tentativa de alcançar esse objetivo, buscou-se descrever
os processos pedagógicos didáticos que ocorreram em aulas de Geografia do Ensino Médio, no âmbito da
observação, que permitiram, ou não, aos alunos, a construção do conhecimento geográfico.

A pesquisa qualitativa, nas últimas décadas, vem se consolidando como aporte metodológico nas mais
diversas áreas do conhecimento. Essa opção metodológica está presente em muitas investigações científicas,
mas pouco se fala da relevância da pesquisa qualitativa, “do por quê e como fazê-la”. Daí a necessidade de
elucidar a pertinência dessa abordagem para o desenvolvimento deste estudo. A pesquisa qualitativa possui
particular relevância para o estudo das relações sociais, em virtude da diversidade e pluralidade das esferas
de vida. As rápidas mudanças sociais e as consequentes diversificações das práticas humanas fazem com que
os pesquisadores, cada vez mais, se deparem com novas realidades. Nesse sentido, Flick (2009) destaca a
grande diversidade cultural, de estilos e formas de vida que se inscrevem nos diferentes ambientes em que
estão ocorrendo as mais diversas práticas sociais, exigindo uma nova sensibilidade para o estudo empírico
dos mais diversos objetos de análise.

A investigação se deu em duas escolas da Rede Pública de Ensino de Goiânia, em momentos diferentes. Na
primeira experiência, a partir da reflexão do investigador acerca de suas próprias atitudes, observações,
escolhas metodológicas e impressões, puderam-se constatar lacunas; avaliou-se que a pesquisa empírica
não conseguiu responder aos objetivos e às questões preestabelecidas, por isso sentiu-se a necessidade de
reformular o planejamento metodológico, na tentativa de superar os limites encontrados no trabalho com a
primeira escola e com isso obter melhores resultados na segunda escola.

TRAJETÓRIA DA PESQUISA

A abordagem metodológica adotada neste trabalho pressupõe uma familiaridade com a esfera, o cenário da
vida a que se propõe estudar. De acordo com a natureza do objeto e das considerações metodológicas
discutidas anteriormente, propusemo-nos a trabalhar em duas Escolas Públicas, aqui nomeadas de Escola A
e Escola B, com um grupo constituído por dois professores identificados como Professor 1 e Professor 2, e
seus alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

A primeira etapa da coleta de dados teve início no primeiro semestre letivo de 2011, com o
acompanhamento do trabalho do Professor 1, totalizando trinta aulas observadas em 2º e 3º anos do Ensino
Médio. Após o período de observações, foi realizada a intervenção didática, somando um total de quatro
aulas ministradas. Essa primeira etapa foi concluída com uma entrevista semiestruturada, em que o
professor respondeu a algumas questões que contemplam os objetivos desta pesquisa, analisando não
somente a sua prática, mas também a minha, ao me inserir como professora na intervenção didática.

A segunda etapa do levantamento de dados se iniciou no primeiro semestre de 2012, com algumas visitas à
escola. No segundo semestre do mesmo ano, iniciou-se o acompanhamento do trabalho do Professor 2,
totalizando dez aulas observadas em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio. Assim como na primeira
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etapa, após o período de observações, foi realizada a intervenção didática, somando um total de dez aulas
ministradas. No momento da realização da intervenção didática na Escola B, incluiu-se como procedimento
metodológico a aplicação de um questionário para os alunos responderem. A segunda etapa foi concluída,
assim como na primeira, com uma entrevista semiestruturada com o professor.

A metodologia aplicada e vivenciada viabiliza evidências para pensarmos aspectos próprios do objeto de
estudo relacionados à escola e à sala de aula, assim como os principais agentes inseridos nesse ambiente:
professores e alunos. Essa viabilidade se dá a partir dos procedimentos metodológicos empregados, quais
sejam: observação direta de aulas, aplicação de questionários, intervenção didática e entrevista
semiestruturada.

Dentre esses procedimentos ressalta-se a importância da observação para a pesquisa qualitativa, uma vez
que, normalmente, alega-se que a observação permite ao pesquisador descobrir como algo efetivamente
funciona ou ocorre. Como o objetivo deste estudo é ir além das constatações de funcionamento e ocorrência
dos fatos, adota-se um tipo de observação específico: a observação participante, método de pesquisa mais
utilizado na abordagem qualitativa. As principais características desse método dizem respeito ao fato de o
pesquisador “mergulhar de cabeça no campo” (FLICK, 2009, p. 207), observando como membro, devendo
influenciar o que é observado graças à sua participação.

A observação participante, segundo Flick (2009), representa uma lógica e um processo de investigação
ilimitado, flexível, oportunista, e requer a redefinição constante daquilo que se apresenta como
problemático, pois se baseia em fatos concretos da existência humana. Para ilustrar tal procedimento
metodológico, utilizamos a perspectiva de Spradley (1980 apud VIANNA, 2007), que distingue a observação
participante em três fases:

Observação descritiva: o observador adapta-se ao campo de estudo e faz descrições

não-específicas, que se destinam a dar uma idéia geral da complexidade do campo

de estudo e a desenvolver, simultaneamente, perguntas concretas para a pesquisa,

abrindo novas perspectivas para o trabalho; Observação centrada: a perspectiva se

estreita em relação ao processo e aos problemas mais essenciais para as questões

da pesquisa; Observação seletiva: ao se aproximar o fim da pesquisa, a coleta de

dados centra-se em novas questões e exemplos para tipos de práticas e processos

encontrados na segunda fase da observação. (Grifo nosso).

A ilustração a partir das fases da observação participante, apresentada na citação, é pertinente ao que foi

realizado no processo de pesquisa. Nas primeiras aulas, foram feitas observações descritivas. Houve um

período de adaptação ao campo de estudo, em que eram redigidas descrições não específicas em diários de

campo. Nessa fase inicial, procurou-se tomar nota de tudo o que estava ao alcance dos olhos e demais

sentidos. Com o passar dos dias, buscou-se desenvolver estratégias concretas para alcançar os objetivos da

pesquisa, para isso, a observação passa a ser centrada; o olhar e os sentidos se direcionaram para os

processos e problemas mais essenciais para as questões da pesquisa. Por fim, a observação se torna

seletiva, centrando-se em soluções, exemplos, propostas para os tipos de práticas e processos encontrados

na observação.

As observações realizadas para a efetivação dessa tese tiveram como objetivo essas duas dimensões: o

olhar daquele que contempla, repleto de sensibilidade, inconsciência e intuição, chegando, às vezes, a se ver

parte de seu objeto de estudo, e o olhar daquele que precisa ver algo, que tem consciência, vontade e

intencionalidade, que seleciona recortes da realidade para lançar seu mais atento olhar ao cotidiano
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experimentado.

Analisar a observação participante é analisar o subjetivo, afinal escrever sobre ela é escrever sobre a

participação, o que, por sua vez, envolve a presença de uma pessoa em determinado grupo, e a

permanência e sucesso na atividade vão depender da aceitação do grupo, que pode acolher ou refutar. Como

exemplo disso, demonstrarei mais adiante a diferença dos trabalhos realizados em turmas que tiveram maior

ou menor aceitação. Essa aceitação, como afirma Guasch (2002), está relacionada ao conhecimento das

normas que regulam a interação social de determinado grupo; é preciso respeitar a lei e a hospitalidade. O

problema da participação pode se resolver adequando-se à realidade social do grupo estudado.

Quando o grupo estudado é uma sala de aula, habitada por jovens que estabelecem seus limites e regras

entre si e na relação com o professor, torna-se difícil para o pesquisador participante inserir-se e ser aceito

nesse “contrato”, muitas vezes, negociado ou imposto por esses sujeitos. É preciso começar a observar,

acompanhar, compartilhar e participar, assim a vida cotidiana converte-se no meio natural em que se realiza

a investigação.

No momento em que a vida cotidiana da escola e da sala de aula converte-se em um meio natural de

investigação para o observador participante, ele terá condições de analisá-la a partir de seu objeto de

estudo, no caso desta pesquisa, como práticas cotidianas do ensinar e aprender Geografia.

A ESCOLA E A PRÁTICA COTIDIANA DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA

O ambiente escolar é parte fulcral ao desenvolvimento deste estudo, cuja finalidade prioritária é

compreender o lugar para além de uma referência empírica das diversas áreas. O lugar é um elemento para

o raciocínio geográfico e contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e

aprendizagem em Geografia. É, também, uma dimensão da realidade e, por essa razão, considera-se o

cotidiano da escola e da sala de aula como lugar por excelência, ou seja, o cotidiano imediato de alunos e

professores.

A escola e a sala de aula são partes integrantes da formação dos saberes e práticas cotidianas de

professores e alunos, uma vez que se constituem como palco de atuação desses sujeitos no processo de

ensino. Por isso, a importância de se analisar e de se produzir, a partir dessa análise, uma compreensão do

funcionamento e dinâmica interna da escola e da sala de aula, sabendo-se que a escola é uma instituição

portadora de cultura e regras próprias, que se refletem cotidianamente na sala de aula. É nesse sentido que

se busca um maior entendimento acerca dos processos relacionais e burocráticos da “instituição escolar”.

Alunos e professores vão para a escola com características culturais vinculadas ao seu bairro, à sua família,

até porque, em cada indivíduo, existem diferenças culturais de diversas naturezas e, dentro da escola, essas

divergências são problemáticas, visto que geram conflitos de comportamento, aprendizado e interesses.

Com isso, a importância de se trabalhar a valorização da cultura dos jovens escolares que promovem as

diferenças culturais em sala de aula ganha força. Na perspectiva da identidade, cada indivíduo e cada mente

é um universo.

Escola A
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Um pouco antes das sete horas da manhã inicia-se um pequeno movimento de chegada dos alunos na

escola. Esse movimento vai ganhando força na medida em que o relógio se aproxima cada vez mais das sete

horas. Eles chegam de todos os lados, alguns de carro, levados até a escola por familiares, muitos chegam

em vans escolares, outros tantos de ônibus coletivo e a pé.

A escola representa um reduto seguro. Os alunos não se reúnem do lado de fora. Assim que chegam, já

adentram o ambiente escolar. Os pátios e corredores se tornam pontos de encontro. Começam os

burburinhos. Alguns conversam em grupos, outros preferem a privacidade própria de um casal. Muitos se

espalham sozinhos desenhando em seus cadernos ou lendo algo, sentados em um banco. A estrutura física

da escola permite o distanciamento, se assim for o desejado. Mas, ao sinal do primeiro toque da sirene os

alunos, espontaneamente ou não, dirigem-se para as salas de aula. A maioria caminha sem resistência, mas

os grupinhos de moças e rapazes que conversam animadamente resistem ao início das atividades.

São sete horas. A agitação, o movimento, toma conta da escola. É possível caminhar entre negros, brancos,

homens, mulheres, todos ainda jovens, aparentado idades que variam entre 12 e 16 anos. Vestem-se e

portam-se da forma mais variada. Meninas com saias compridas e cabelos longos, rapazes vestidos de

negro, moças já mulheres se vestem com um jeans apertado e usam sua criatividade para “melhorar” aquele

uniforme largo em seu corpo. Mas não é possível traçar uma disputa com o jeans e o all star, que ilustram o

visual jovem.

A escola é grande, possui uma área verde que circunda todo o prédio, o que lhe dá uma aparência agradável

e de certa liberdade. Os alunos circulam, caminham, brincam, se escondem. São duas entradas, uma para

os alunos e outra para os professores. Os alunos entram por um estreito portão de ferro, caminham por um

longo corredor ao ar livre, chegando, então, ao pátio coberto da escola, que dá acesso ao pavilhão das salas

de aula.

Os muros da escola, claramente delimitando fronteiras, estabelece uma diferença daquilo que está do lado

de fora para o que será encontrado e vivenciado do lado de dentro, como se os alunos e professores, ali,

devessem desempenhar papéis específicos próprios daquele universo, bem diferentes dos papéis que

desempenham no universo cotidiano.

Escola B

São sete horas da manhã e a escola dá o seu primeiro sinal, causando um movimento mínimo. Os alunos

estão do lado de fora, reunidos em grupo. A conversa é animada, como se não se encontrassem há muito

tempo. É como se todas as manhãs favorecessem um novo encontro, uma nova conversa, novos motivos

para os sorrisos e diálogos ao pé do ouvido. Os casais namoram encostados no muro da escola. A resistência

para adentrar o ambiente escolar é visível. Começam a ceder após o segundo sinal, quando os professores

se direcionam desanimadamente para as suas salas de aula.

A resistência dos alunos é compreensível. O ambiente escolar não é nada convidativo, ocupa quase um

quarteirão, cercado por muros e portões de ferro. Os grafites marcados nos muros da escola representam

uma contra-racionalidade em relação ao que o espaço escolar representa para os alunos. Além do portão

principal, existe outra entrada para os professores, que dá acesso à secretaria da escola. A tentativa de
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dividir o território escolar é perceptível, ilustrada por um grande portão de ferro desbotado, que é trancado

com correntes e cadeados no horário do recreio, para que os alunos não importunem o espaço dos

professores e funcionários, delimitando, assim, diferentes mundos de convivência no ambiente escolar.

Já por volta das 07h10 ou 07h15 os alunos movimentam-se nos corredores da escola tentando encontrar

motivos para não entrar em sala de aula. Os corredores estão cheios, os professores em sala de aula, e a

coordenadora pedagógica usa, com ênfase, sua voz firme e autoritária para dar um “motivo” para que os

alunos entrem em sala. A cada intervalo de aula, ausência de professores ou nos menores motivos, os

corredores ganham vida novamente, o trânsito de alunos é intenso. Caminhando por eles, sempre com

olhares atentos, curiosos, é possível identificar jovens na faixa etária de 14 a 18 anos, que se misturam

entre si com as mais diferentes características. Os skatistas passam pela turma do futebol sem

muita identificação. Já a turma do futebol tenta estabelecer uma relação mais próxima com as moças,

principalmente aquelas que se vestem de forma provocante para ir à aula.

O concreto, o tom cinzento, os portões enferrujados, as correntes, os cadeados e a degradação fazem da

escola um espaço que se assemelha a uma prisão, com limites precisos, desencadeando, muitas vezes, uma

atitude de resistência por parte dos alunos e, até, dos professores.

As escolas, na tese supracitada, foram analisadas como espaço sociocultural, o que pressupõe uma atenção

especial à cultura, lançando um olhar atento aos jovens escolares. A compreensão do ambiente escolar se

dará a partir do dinamismo e das práticas cotidianas, para isso, buscam-se como referência básica, a priori,

os estudos de Dayrell (1996), Bento (2009) e Libâneo (2008).

Dayrell (1996), em seus trabalhos, procura resgatar o papel dos sujeitos na trama social que constitui a

instituição escolar. Nesse sentido, ele destaca a escola como resultado de um conflito de interesses, que por

um lado é estabelecida como uma organização oficial do sistema escolar e, por outro, são os sujeitos que

criam suas próprias trajetórias e inter-relações, fazendo da escola um processo constante de construção

social. O conflito de interesses promove a resistência e a luta contra o poder estabelecido.

Apreender a escola como construção social implica, assim, compreendê-la no seu

fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos diante da

estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de conflitos

e negociações em função de circunstâncias determinadas. (DAYRELL, 1996, p. 137).

Compreender a escola nessa perspectiva permite ampliar a análise educacional, pois se busca apreender os

fatos e trajetórias reais, cotidianos, que se dão no interior do ambiente escolar, resgatando, assim, o papel

do sujeito, na produção das práticas cotidianas sociais e escolares. Nesse sentido, as observações diretas de

aula, os relatos de professores e de alunos serviram de referência para destacar alguns aspectos

econômicos, sociais, culturais e geográficos que foram observados nas escolas pesquisadas. Na tentativa de

descrever alguns desses aspectos observados na escola A e na escola B, a pesquisa realizada por Bento

(2009) sobre o ambiente escolar e a rotina da sala de aula, nas escolas da Rede Pública de Goiânia, constitui
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uma referência. A autora assegura que é possível comparar elementos comuns entre escolas da Rede Pública

de Ensino de Goiânia. Com isso, pode-se afirmar que a maioria dos alunos matriculados, não somente nas

escolas A e B, mas em outras escolas públicas, possui uma história com a instituição escolar, pois, em

muitos casos, estão lá desde a alfabetização. Outra parcela vem de diferentes escolas municipais ou

estaduais. Uma quantidade ínfima é proveniente da rede privada. E, ainda, é possível identificar uma parcela

de migrantes, como será apresentado posteriormente.

Na escola A, os alunos, em sua maioria, são filhos de professores ou funcionários da escola e são

provenientes de famílias de classe média baixa à classe média alta. Grande parte das famílias é moradora de

bairros próximos à escola ou de bairros circunvizinhos. Isso dá à Escola A certa especificidade, pois a

diferencia da realidade de outras instituições públicas de ensino, em que os alunos são filhos de famílias de

classe média baixa à classe baixa, o que tende a acentuar o processo de exclusão e marginalização social de

que essas escolas, muitas vezes, são vítimas. É o caso da escola B, em que os alunos, em sua maioria,

pertencem a camadas populares da sociedade e residem em bairros distantes da escola (dado obtido a partir

da aplicação de questionário, que será apresentado posteriormente).

A Escola A possui certo prestígio na sociedade goianiense e, se comparada a essa realidade, a Escola B fica

em desvantagem, pois é uma instituição de ensino vinculada à Secretaria de Educação do Estado de Goiás e,

por esse motivo, está inserida na realidade das escolas estaduais, em sua maioria, deterioradas,

vandalizadas, com infraestrutura precária, recursos didáticos limitados, quadro de profissionais incompleto

(falta tradutor de libras, técnico de informática, profissionais de apoio a deficientes) e, não menos

importante, desvalorização salarial dos professores e precarização de seu plano de carreira.

Para se compreender mais amplamente o cotidiano de escolas públicas, a pesquisa de Bento (2009) precede

e fundamenta algumas considerações aqui produzidas. A autora observou que, em grande parte das escolas

públicas, muitos dos alunos, por estarem em faixa etária de produção econômica (fisicamente aptos ao

trabalho), trabalham na economia informal, com serviços de baixa remuneração, para auxiliar na

complementação da renda familiar. Esse é o caso da escola B, em que muitos alunos já estão inseridos no

mercado de trabalho, exercendo funções mal remuneradas que, muitas vezes, não exigem escolarização,

como por exemplo: serviços domésticos, manicure e pedicure, vendas, trabalho informal etc. Essa realidade

não é muito comum na escola A. Os alunos, normalmente, dedicam-se a atividades de estudo durante todo o

dia, pois se trata de uma escola que promove uma estrutura de tempo integral. Os discentes têm aula pela

manhã e uma série de outras atividades durante o dia: aulas de reforço, aulas de francês, inglês e espanhol,

além das opções de aprendizagem de instrumentos musicais.

Tanto na escola A como na escola B e demais escolas da Rede Pública de Ensino de Goiânia, é preciso

considerar que o processo educativo está diretamente ligado a outros campos de influência da sociedade

contemporânea. Com isso, não se pode deixar de elencar os problemas existentes no cotidiano escolar,

como o uso de drogas, a violência, o consumismo, o individualismo, o abandono, o desemprego, a

marginalização dos meios de produção e dos bens consumíveis. Esses fatores, muitas vezes, perpassam a

vida dos alunos e acabam influenciando no processo educativo de forma direta, passando a ser objeto de

preocupação para as escolas e professores.
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Parte dos alunos, sem dúvida, enfrenta uma realidade de conflitos cotidianos e precisa lidar com vários tipos

de restrição. São alunos que lidam com a falta de acesso aos bens culturais, ao lazer e, muitas vezes, com a

falta de convivência e orientação familiar, ou seja, existe uma deficiência em princípios e valores adquiridos

a partir da experiência com a família. Uma vez que a diferença é inerente ao ser humano, na escola, ela é

vivenciada com intensidade. Além de os alunos interagirem entre si, contam, ainda, com a influência cultural

do professor que, ao ministrar suas aulas, expressa suas vivências. Toda essa realidade se funde no

ambiente escolar, dentro de sala de aula, no horário do recreio ou de outros intervalos. Esses são elementos

que constituem o ambiente escolar que acaba sendo a própria manifestação da cultura e, principalmente, da

cultura juvenil.

Olhar para a escola de maneira externa a ela remete a pensá-la como instituição burocrática regimentada

por regras. “Do portão para fora” as escolas públicas se caracterizam como um espaço, na maioria das

vezes, deteriorado, pichado, degradado, inserido em comunidades de baixa renda. Porém, é válido ressaltar

a realidade vista “do portão para dentro”. No caso da Escola A, trata-se de um ambiente agradável,

espaçoso, arborizado, com boa infraestrutura, em que a vida é passível de ocorrer com tranquilidade. Os

alunos possuem salas de aula ventiladas, carteiras novas, banheiros higienizados, biblioteca, sala de

informática, recursos didáticos diversos. Enfim, diferentemente de muitas realidades, pode-se afirmar que os

aspectos físicos e estruturais da escola contribuem para o processo de ensino e aprendizagem que ela deve

promover.

Na escola B, o lado de fora se assemelha ao lado de dentro. Trata-se de um ambiente que expressa um tom

de abandono. O espaço e a infraestrutura da escola são excelentes, porém mal aproveitados, por conta da

degradação. A vegetação indesejada toma conta de parte da escola, invade a quadra de esporte inutilizada e

cerca toda a outra quadra, que é coberta e ainda usada para as aulas de educação física. As salas de aula

são pequenas para a quantidade de alunos e pouco arejadas. Os ventiladores não funcionam bem. As janelas

estão

quebradas, as carteiras e paredes rabiscadas, as portas não possuem fechaduras, permitindo que o som dos

corredores dispute com o professor a atenção dos alunos no horário de aula. Os banheiros, assim como as

salas de aula, demonstram traços de vandalismo e degradação. Os únicos espaços que se diferenciam da

realidade exposta são a cozinha e o pavilhão destinado à secretaria, direção, coordenação, sala dos

professores, sala de vídeo, sala de informática e biblioteca. Esses espaços estão mais preservados,

higienizados e organizados. O intrigante é que o acesso dos alunos a esses espaços é restrito. Seria por essa

razão que esses espaços estão em melhores condições?

As escolas são compostas por realidades próprias que envolvem uma dimensão física e interpessoal. A escola

é um espaço que de fato merece ser vivido, afinal, sua dinâmica ocorre segundo uma cultura escolar própria

desse ambiente. Vivenciar o ambiente das duas escolas públicas pesquisadas foi imprescindível para o

desenvolvimento do estudo realizado. Como afirmam alguns teóricos que trabalham com essa questão, o

cotidiano é determinante para nortear a prática docente e a constante formulação de saberes.

A escola pública é um ambiente rico de possibilidades de estudo, de pesquisa e de investigação. Trata-se de

um espaço de representações individuais e sociais que configura uma dimensão da cultura e da sociedade
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que envolve os alunos, os professores, gestores e funcionários desse ambiente. Mas não basta apenas

estudar, investigar e escrever sobre o assunto. Medidas práticas são necessárias para gerar resultados que

tragam retorno às escolas e aos professores que trabalham com essa realidade. Caso contrário, como

constata Dayrell (1996, p. 159), continuará perdurando a concepção de instituição escolar vivenciada no

Brasil:

A forma como a escola se organiza, como divide os tempos e espaços, pouco leva em

conta a realidade e os anseios dos alunos. Há aí um deslocamento: a escola parece

se organizar para si mesma, como se a instituição em si tivesse algum sentido.

A constatação apresentada por Dayrell (1996) nos remete à discussão no sentido de promover a reflexão

sobre a materialização das novas realidades sociais, políticas, econômicas, culturais e geográficas no sistema

de ensino e nas escolas. O novo cenário econômico, dos avanços das tecnologias da comunicação e da

informação, do modo de produção instituído e das mudanças no campo do conhecimento “[...] afeta a

organização do trabalho e o perfil dos trabalhadores, repercutindo na qualificação profissional e, por

conseqüência, nos sistemas de ensino e nas escolas” (LIBÂNEO, 2008, p.45).

A breve reflexão que se busca estabelecer aqui sobre o tema escola pública refere-se à constatação de que

os problemas, desafios, práticas, expectativas e rotinas das aulas de Geografia se dão a partir da estreita

relação com a organização escolar, quanto aos “seus aspectos internos e externos, isto é, nas relações entre

o intra-escolar e o extra-escolar, entre a micro e a macroestrutura” (LIBÂNEO, 2008, p. 23). As práticas,

desafios e objetivos escolares não estão restritos ao ambiente interno da escola. Dependem, portanto, das

condições externas, que refletem os fatores econômicos, sociais e políticos, em grande escala oriundos dos

interesses de determinados grupos, representados por classes sociais e das várias culturas que perpassam a

escola, “dos condicionantes impostos por valores morais e ideológicos, das políticas educacionais e diretrizes

oficiais para o sistema escolar; das condições materiais de vida e de trabalho dos professores, alunos e pais”

(LIBÂNEO, 2008, p. 23).

Como o ensino e a escola estão diretamente relacionados às transformações da sociedade contemporânea e

suas implicações, são levados, consequentemente, a se ajustar ao modelo de produção capitalista. Isso está

muito bem representado nas visíveis alterações no perfil da formação dos futuros professores, na

desvalorização dos cursos de licenciatura, nas mudanças dos currículos, na gestão e organização da escola,

nas funções e responsabilidades do docente, na formação dos alunos. Enfim, as escolas, de acordo com

Libâneo (2008), estão sendo recondicionadas aos intentos do capitalismo internacional e dos interesses

financeiros, de modo que as novas implantações políticas educacionais cada vez mais se subordinam aos

interesses dos mercados e do Estado. Libâneo denuncia essa refuncionalização da escola, mas ressalta que a

importância desta na sociedade não pode ser reduzida, pois a escola continua tendo uma função social

insubstituível de formar os indivíduos para uma vida digna e para a compreensão e transformação da

realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os desafios/problemas que vemos manifestados nas escolas públicas são muitos. Estamos diante de

profissionais mal remunerados e que por isso precisam dobrar ou triplicar a sua carga horária de trabalho, o

que compromete profundamente o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o planejamento se vê

comprometido pela falta de tempo destinado à reflexão sobre a própria prática e a pesquisa. Além disso,

estampam-se em nossa face a degradação, a falta de infraestrutura, de investimentos físicos e estruturais,

condições mínimas para o trabalho e a aprendizagem. Tratar das condições reais dentro da escola e da sala

de aula significa estar no bojo da garantia da democracia, da justiça, da igualdade e da aprendizagem dos

alunos perante a escola e a escolarização.

De acordo com a concepção de ensino abordada neste trabalho, cabe aos educadores a responsabilidade pela

formação intelectual, afetiva, ética dos alunos. Libâneo (2008) ressalta que os professores precisam ter

conhecimento e consciência das determinações sociais e políticas, das relações de poder implícitas nas

decisões administrativas e pedagógicas do sistema escolar e como essas decisões afetam a escola e a sala de

aula. Não se trata de culpabilizar o professor pelo fracasso escolar, mas sim ressaltar sua autonomia diante

da organização e gestão escolar em escalas micro e macroestruturais.

Dada a compreensão de que a escola é uma instituição aberta e o professor um sujeito com autonomia

intelectual, capaz de interferir na organização e na gestão do ambiente escolar, dedica-se a continuidade

desta discussão pautando-nos na prática dos professores sujeitos da pesquisa, nos processos pedagógicos

empregados por eles nas aulas de Geografia e na construção do conhecimento geográfico mediado pelos

professores.
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