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RESUMO

O presente artigo foi desenvolvido a partir da prática de ensino na Escola Estadual Professora Olga
Barreto, município de São CristóvãoSE realizada através da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino
de Geografia II. Têmse como objetivo retratar as experiências vivenciadas com a elaboração de uma
atividade sobre a Região Nordeste utilizando de noticias em sala de aula, na turma do 7° ano, que
contribui para a aprendizagem significativa no ensino de geografia, bem como despertar a criticidade dos
discentes. A inserção de notícias em sala de aula se torna uma forma de apropriação da informação que
auxilia professores e alunos a desenvolverem habilidades importantes no ensinoaprendizagem. Compondo
os procedimentos metodológicos, realizouse levantamento bibliográfico acerca da temática e pesquisa de
campo.

RESÚMEN

El presente estúdio fue desarrollado a partir de la práctica de enseñanza en la Escola Estadual Professora
Olga Barreto, en la ciudad de São CristóvãoSE realizada a través de la disciplina Estágio Supervisionado
em Ensino de Geografia II. Tiene como objetivo describir las experiéncias vividas em la classe, con alunos
del 7° año, lo que contribuye para el aprendizaje significativo en la enseñanza de geografia y tambien
despiertar la criticidad de los estudiantes. La inclusión de las notícias en la clase se convierte una forma de
apropiación de la información que ayuda a los profesores y alumnos a desarrollar habilidades importantes
en el processo de enseñanza y aprendisage. Para los procedimientos metodológicos, se realizó la revisión
de la literatura y salidas de campo.

Eixo Temático: EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Palavras-chave: Utilização de Notícias, Ensino de Geografia, Apropriação da Informação.

INTRODUÇÃO
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Discutir a importância da utilização de novas fontes de conhecimento para o ensino de Geografia tornase
pertinente a partir da necessidade de inovação na sala de aula. A inserção notícias em sala de aula se
torna uma forma de apropriação da informação que auxilia professores e alunos a desenvolverem
habilidades importantes no ensinoaprendizagem. Além de despertar a curiosidade, permitem retirar os
alunos das aulas monótonas, que em sua grande maioria cria a antipatia pela disciplina.

A utilização de notícias em sala de aula com a mediação do professor facilita o processo de
ensinoaprendizagem, uma vez que aproxima o aluno a sua realidade, proporcionando dessa forma, uma
maior compressão do assunto, colaborando para que o aluno construa o seu conhecimento e próprios
conceitos, despertando a criticidade dos mesmos.

O objetivo deste artigo é retratar as experiências vivenciadas com a elaboração de uma atividade sobre a
Região Nordeste, sendo desenvolvida através da disciplina Estágio supervisionado em Ensino de Geografia
II, da Universidade Federal de Sergipe.

A referida atividade foi realizada na Escola Estadual Professora Olga Barreto, turma do 7° ano “A” do
ensino fundamental, discentes esses que possuíam faixa etária de doze a quatorze ano, possibilitando o
debate e a análise das notícias divulgadas pelas mídias, interligando aos conteúdos geográficos.

Para facilitar a compreensão, o presente artigo foi dividido em um breve conhecimento acerca do ambiente
escolar, reflexão teórica, descrição da atividade realizada com os alunos do 7º ano, considerações finais e
referências bibliográficas.

AMBIENTE ESCOLAR: A EXPERIÊNCIA DO PRIMEIRO CONTATO

O diagnóstico escolar é uma ferramenta essencial para que os estagiários estabeleçam o primeiro vinculo
com a escola e com todos os componentes, podendo assim conhecer não apenas a estrutura física e
funcional da instituição, mas manter uma relação harmoniosa, onde os indivíduos que estão ali presentes
se conheçam, dialoguem.

De acordo com (PASSINI, 2010, p.35) o diagnóstico é a fase de estudo do espaço escolar e da construção
das relações, como também é uma analise das possibilidades de mudanças que os estagiários podem
propor e realizar, utilizando, por exemplo, a planta da escola, as entrevistas e as observações.

O diálogo com a escola hospedeira tem caráter de uma negociação, porque
precisamos considerar as necessidades dos estagiários em sua formação inicial,
as necessidades dos professores e alunos da escola básica e as circunstâncias
limitadoras de tempo e do sistema. (PASSINI, 2010, p. 34)

A metodologia utilizada para a realização do diagnóstico escolar foi à aplicação de um questionário com
o Diretor da instituição, coleta de imagens e a observação empírica.

A Escola Estadual Professora Olga Barreto é uma entidade da rede estadual de ensino, está localizado na
Rua 15, Conjunto Eduardo Gomes, Bairro Rosa Elze na cidade de São Cristóvão, sendo fundada no ano de
1984, tornandose uma escola estadual voltada ao ensino fundamental e médio.

Tratase de uma entidade Estadual que oferece os níveis de ensino Fundamental menor e maior,
distribuído nos turnos matutino e vespertino e Educação de Jovens e Adultos (noturno), que em sua
grande maioria são pais das crianças e adolescentes que também estudam na escola. No ano de 2012, os
alunos se distribuíam nos seguintes turno: matutino 373 alunos, vespertino 384 e noturno 451 alunos,
totalizando 1.208 alunos no geral.
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A Escola disponibiliza de uma área com 681.010 m², mas apenas 134.119 m² é de área construída. É
formada pelos seguintes ambientes: uma secretaria, uma sala de direção (com banheiro), uma sala dos
professores, laboratório de informática, biblioteca, coordenação, Rádio da escola, dois banheiros para os
discentes (um feminino e um masculino, como de costume), dezesseis salas de aula, um depósito de
alimentos, um depósito de livros, uma sala de recursos (local onde tendem os alunos especiais).

No que se referente às áreas destinadas ao lazer dos alunos, a escola possui um pequeno pátio, que
quando chove serve de local para a realização das aulas de Educação Física e também serve como
refeitório e uma quadra poliesportiva, que se encontra em péssimas condições uma vez que não é coberta,
ao seu entorno há grandes áreas formada por ervas daninhas e também, os degraus que também servem
de arquibancada, encontramse quebrados.

Referente aos principais recursos didáticos como computador, retroprojetor de slides, pode há uma baixa
demanda desses recursos. No que se refere especificamente aos recursos didáticos direcionados ao ensino
de geografia, os atlas, mapas e globos, há uma grande demanda de atlas e mapas, mas há uma pouca
utilização.

OUTRAS FONTES DE CONHECIMENTO: INOVANDO O ENSINO DE GEOGRAFIA

As discussões sobre o ensino aprendizagem de Geografia são recorrentes, todavia, são constantes as
buscas por metodologias que facilitem o aprendizado dos educandos. Considerando que vivemos num
mundo de complexas transformações, e principalmente com o advento da globalização e os avanços
tecnológicos, já não há na escola mais espaço apenas para o professor, o quadro e o livro didático. Sendo
assim, entendemos ser urgente à necessidade de buscar alternativas para que levem os alunos a
melhorarem a compreensão do espaço geográfico, transformando conteúdos em conhecimentos.

É válido ressaltar que, nos tempos atuais, com a popularização da tecnologia, incluindo celulares,
notebooks, quadro digital, os livros já chegaram a ser taxados como próximo objeto a entrar em
“extinção”, fato que não repercute com a realidade, já que apesar de toda evolução tecnológica, o livro
continua sendo o principal meio de pesquisa e conhecimento.

Muitos docentes ainda recusam as novas formas de trabalhar em sala de aula e continuam a lecionar de
forma tradicionalista não mesclando com um conteúdo inovador, uma vez que não se trata de uma
polaridade opondo os conteúdos geográficos e as metodologias de ensino, como comenta Kimura (2010,
p.81).

Alguns professores concordam com as inovações no ensino, mas por alegarem excessiva carga horária e
falta de tempo, continuam a lecionar de forma extremamente tradicionalista e não contribuem para um
melhor aprendizado dos discentes.

Introduzir inovação tem o sentido de provocar mudança, no sistema educacional.
De certa forma, a palavra “inovação” vem associada à mudança, reforma,
novidade. O “novo” só adquire sentido a partir do momento em que ele entra em
relação com o já existente. (VEIGA, 2012).

Segundo Kaercher (2007), o professor tem que ser um organizador de ideias, estimulandoos com
perguntas fazendo com quer aja um debate entre ambas as partes. E para que isso ocorra tudo tem que
ser planejado, onde o docente tem que ter um bom relacionamento com os alunos e um domínio do
conteúdo, pois caso contrário isso pode se tornar uma decepção para ambas às partes. Para que esse
relacionamento seja positivo todos que compõe o ambiente escolar tem que está em plena harmonia,
partindo do porteiro ao diretor onde todos tenham um conhecimento do local que trabalham.

Pág.3/7



Proporcionar a reflexão dos alunos sobre o que acontece ao seu redor e no mundo os levará a um
crescimento individual, tornandoos cidadãos críticos e defensores de suas próprias ideias. Mas para que
isso aconteça é necessário os educadores estarem conscientes de seus atos e obrigações, sabendo que
não devem deixar transparecer sinais de desmotivação, o que acaba gerando uma apatia geral ocorrida na
maioria das escolas públicas.

Freire comenta que,

O importante do ponto de vista da educação libertadora, não ‘bancaria’, é que em
qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de pensar, discutindo o seu
pensar, sua própria visão do mundo manifestada implícita ou explicitamente, nas
suas sugestões e nas de seus companheiros. (FREIRE, 1975, p.141).

A promoção de um ensino significativo com práticas que contribuam pra que o educando tenha contato
com fontes alternativas de informações TV, filmes documentários, jornais, trabalho de campo é um desafio
que precisa ser enfrentado pelos professores de geografia. O estudo baseado em experiências concretas e
vivenciado pelo educando é fundamental para a aprendizagem significativa. “Se o espaço não é encarado
como algo que o homem (o aluno) está inserido, natureza que ele próprio ajuda a moldar, a verdade
geográfica do individuo se perde e a geografia tornase alheia para ele” (RESENDE, 1986, p.20).

O ensino de geografia quando transformado em ferramenta de leitura da realidade “permite trabalhar a
complexidade das relações que envolvem o diaadia, possibilitando que o educando compreenda o que
está em torno de si”. (MARTINS, 2008, p. 203).

Durante o desenvolvimento das fases de estágio, percebemos que muitos professores ainda utilizam de
métodos que priorizam a memorização de conteúdos e descrição de lugares para “ensinar geografia”.
Contudo o ensino de geografia tem que ser tratado de maneira a propiciar ao educando a compreensão do
espaço geográfico e suas contradições, como explica CAVALCANTI (1998, p. 20),

O ensino de Geografia, assim, não deve se pautar pela descrição e enumeração
dos dados, priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis na sua aparência
(na maioria das vezes impostos à “memória” dos alunos, sem real interesse por
partes destes). Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão do
espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições. (1998, p. 20).

Quando se trabalha com o lúdico, notase que muitos docentes se mostram temerosos de não deter o
controle da turma, sendo uma das principais justificativas a grande quantidade de alunos. Kimura (2010,
p. 151) ressalta que “nessas condições, seria desumano e arrogante colocarmos esse tema sem levarmos
em conta as dificuldades pelas quais o professor passa”. O desafio de inserir essas atividades no ensino de
geografia requer uma “abertura subjetiva do professor”, assim como um planejamento objetivo na esfera
didática e pedagógica.

Não podemos encarar a Geografia nas escolas como uma ciência pronta e fragmentada, pois isso tem que
fazer parte do passado, é fundamental superar o ensino tradicional, que é pautado no ensino mnemônico,
aonde os alunos não se vêm como construtores do conhecimento.

O USO DE NOTÍCIAS EM SALA DE AULA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

As práticas realizadas nesta temática referemse à experiência docente realizada durante a disciplina de
Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia II realizada na Universidade Federal de Sergipe. A referida
atividade foi realizada numa escola da rede Estadual de ensino, tendo como público a turma do sétimo ano
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do Ensino Fundamental.

A primeira etapa consistiu no conhecimento prévio da turma que é de fundamental importância, uma vez
que habilita o aluno estagiário a identificar o perfil do aluno com que irá trabalhar e os métodos de ensino
utilizados pelo professor regente, possibilitando dessa forma a escolha dos métodos a serem
desenvolvidos em sala de aula. Esse conhecimento só foi possível com as observações que objetivam
principalmente o conhecimento dos métodos de ensino trabalhados pela professora regente e o perfil dos
alunos.

Ao observar as aulas da turma do 7° ano, os alunos se mostraram participativos, mas, no momento em
que a professora iniciava a leitura do livro didático que é um dos meios de comunicação no processo de
ensinar e aprender, os discentes se mostram desmotivados. O livro didático faz parte do método e da
metodologia de trabalho do professor, e por sua vez, estão ligados ao conteúdo que estão sendo
trabalhado, tendo em vista o atingimento de determinados objetivos educacionais. A capacidade do
professor deve ser mais abrangente, não se limitando somente ao livro didático, mas a outros meios de
comunicação, fazendo com que atinja os objetivos educacionais necessários.

Nessa perspectiva, surgiu a ideia de se trabalhar com notícias em sala de aula. Como os conteúdos
abordados eram referentes os aspectos Físicos da Região Nordeste (clima, precipitação, cobertura vegetal
e hidrografia), antes da explanação do conteúdo houve o momento do levantamento de algumas
perguntas com o objetivo de diagnosticar os conhecimentos prévios que os alunos possuíam referente aos
temas trabalhados, tal como as paisagens que os alunos observam no trajeto que percorrem de casa a
escola, que Kaercher caracteriza como,

Fazer perguntas é uma estratégia de sedução e curiosidade com o meu aluno.
Desejo que ele deseje me ouvir, prestar atenção no que eu falo. Para isso é
conveniente que eu também possa ouvilo com atenção, inserilo na geografia do
cotidiano de sala de aula. (KAERCHER, 2011, p.13)

Com a “perguntação”, como intitula Kaercher, o docente estará estimulando os alunos a perceber como a
geografia está no seu cotidiano e relacionando os temas com a percepção geográfica que os discentes
possuem através de sua visão de mundo, interrelacionando com os conceitos científicos da geografia.

Após a explanação do conteúdo, foi exibido o vídeo intitulado “Seca no Estado de Sergipe”, matéria exibida
no Jornal Nacional, que mostrava a situação dos animais que desfalecem devido à seca no munícipio de
Poço Redondo, no sertão sergipano. Com essa experiência buscamos tornar as aulas mais dinâmicas e
participativas. Foi perceptível o interesse dos alunos no momento da exibição do vídeo, uma vez não
houve nenhuma conversa paralela, pois, todos estavam prestando bastante atenção.

O vídeo auxiliou na abordagem da temática referente ao fenômeno da seca, a análise da paisagem, com a
presença do bioma caatinga, políticas públicas direcionadas ao sertão, bem como o reconhecimento dos
municípios sergipanos estão em situação de emergência. No término da exibição, foi solicitado aos alunos
que realizassem comentários referentes ao vídeo. Todos comentaram, salientando a importância da água,
o que ocasiona à seca, trazendo exemplos de familiares e amigos que residem no sertão sergipano que
relatam sobre as dificuldades encontradas no período de estiagem prolongada.

Desse modo, é interessante salientar que, “A geografia na escola deve estar, então, voltada para o estudo
de conhecimentos cotidianos trazidos pelos alunos e para seu confronto com o saber sistematizado que
estrutura o raciocínio geográfico” (CAVALCANTI, 1998, p. 129). Sendo assim, as vivências sociais dos
alunos são fonte rica de saberes que devem ser utilizados para que ocorra uma aprendizagem significativa
da geografia.

Entre os pontos positivos do presente trabalho, está o de que os todos os alunos mostraram motivados e
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interessados em assistir os jornais, que retratam acontecimentos da realidade, bem como participaram
ativamente da aula, dando suas contribuições e tirando dúvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da prática ora apresentada, passase a realizar uma breve análise do papel da geografia, bem
como a função do professor na educação básica, tendo como plano de fundo o fato de constatarse que o
uso de algumas estratégias didáticas, como a utilização de noticias em sala de aula, contribui para o maior
interesse dos alunos pelo ensino de geografia.

Durante todo o artigo foi ressaltado que a geografia escolar deve ser uma ferramenta de leitura da
realidade, possibilitando que o educando compreenda o que está em sua volta e tornar o ensino de
geografia mais atraente para o aluno, de forma a envolvêlo e inserilo como parte do processo de
ensinoaprendizagem.

A interpretação dada pelos alunos das cenas expostas revela o senso crítico empreendido pelos mesmos e
o sucesso dos objetivos propostos por essa metodologia de trabalho, uma vez que demonstraram
entendimento referente à temática, conseguindo relacionar com seu cotidiano. Dessa forma, fica evidente
que, o uso de notícias é um recurso que estimula e motiva o aluno a participar das aulas, tornando o
processo de ensinoaprendizagem mais significativo.
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