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Resumo

Discute-se neste artigo o processo de ensino aprendizagem nas aulas de Geografia, no intuito de
investigar as noções básicas de orientação do espaço apresentadas pelos alunos de sexto ano de uma
escola pública da cidade de Maceió/AL. Desse modo, analisam-se as percepções dos alunos acerca dos
conteúdos geográficos trabalhados nos anos anteriores, os quais são imprescindíveis para que os mesmos
possam construir os conhecimentos propostos no sexto ano. Metodologicamente, recorreu-se a observação
em sala de aula e aplicação de questionários com os alunos. Conclui-se que os alunos não compreendem
as noções básicas de orientação e localização no espaço, e apresentam dificuldades no entendimento das
ações sociais e os fenômenos físicos que permeiam suas vidas.

Palavras-Chave: Ensino de Geografia; Processo ensino aprendizagem; Maceió/AL.

DISCUSSING THE SPACE OF KNOWLEDGE OF THE SIXTH YEAR STUDENTS OF ELEMENTARY
EDUCATION

Abstract

This article discusses the process of teaching and learning in geography lessons, in order to investigate the
basics of orientation space presented by the students of the sixth year in a public school in the city of
Maceió / AL. Thus, we analyze the perceptions of students about geographic content worked in previous
years, which are essential to ensure that they can build the knowledge offered in the sixth year.
Methodologically, we used the observation in the classroom and questionnaires with students. We conclude
that students do not understand the basics of orientation and location in space, and have difficulties in
understanding social actions and physical phenomena that permeate their lives.

Keywords: Teaching Geography, Teaching Learning Process; Maceió / AL.
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INTRODUÇÃO

A Geografia possui um papel muito importante na formação do aluno tanto como cidadão, capaz de
transformar o meio em que vive, quanto de compreender os fenômenos naturais que fazem parte do seu
cotidiano. Segundo Callai (2011, p. 15) a disciplina de Geografia é “um componente curricular que procura
construir as ferramentas teóricas para entender o mundo e para as pessoas se entenderem como sujeitos
nesse mundo, reconhecendo a espacialidade dos fenômenos sociais”. Deste modo, as pessoas que não são
alfabetizadas geograficamente presenciam esses fenômenos, porém não são capazes de associá-los aos
seus referentes conceitos.

Este trabalho visa investigar os conhecimentos geográficos de alunos do sexto ano de uma turma da
Escola Estadual Dr. Miguel Guedes Nogueira, localizada no bairro Chão de Bebedouro, na cidade de
Maceió/AL.

A pesquisa empírica foi realizada com os alunos de uma turma de sexto ano, na qual foi aplicado um
questionário com 26 alunos abordando conteúdos geográficos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental I. O
referido questionário apresentava as seguintes questões: 1- Em que ponto cardeal nasce o sol e em qual
ele se põe Assinale a resposta certa.; 2 - Qual o bairro, cidade e estado que você mora; 3 - Quais são as
estações do ano; 4 - Qual a diferença entre um rio, um lago e uma lagoa; 5 - Você se acha capaz de
transformar uma paisagem ou o espaço; 6 - O que você estuda em geografia, é visto no seu dia a dia

Os alunos com as quais foram aplicadas as pesquisas são moradores do bairro da Chã de Bebedouro e
outros bairros adjacentes, todos localizados na cidade de Maceió/AL. Antes de estudar na Escola Estadual
Dr. Miguel Guedes Nogueira, estes cursaram seu ensino fundamental I em escolas estaduais e municipais
próximas, tendo em vista que a supracitada escola só trabalha, com alunos, a partir do ensino
fundamental II, concluindo no ensino médio.

Quanto à identificação dos sujeitos da pesquisa, ou seja, os alunos entrevistados foram utilizados a sigla
“A” seguido de um número. Estes alunos possuem idades compreendidas entre 10 e 15 anos, o que
mostra que existe uma classe heterogênea em relação à faixa etária dos alunos, e também, que já existe
alguns alunos que estão em defasagem, ainda não cursando as séries que seriam relacionadas às suas
respectivas idades.

Durante a aplicação dos questionários, os alunos demonstraram alto interesse em participar da pesquisa.
Houve interação deles com os integrantes da equipe, contaram, em relance, como se sentem em sala de
aula, e até reclamaram de que não só o professor de Geografia, mas também os outros professores
utilizam muito a prática de escrever, isso acaba tornando as aulas cansativas, e os deixam com
desinteresse de estudar, sendo as aulas poucas atrativas.

Uma das dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos nas turmas de sexto ano, é que a maioria
dos alunos chega nesta série sem terem construídos os conhecimentos geográficos presentes nas séries
iniciais, como as noções de localização, orientação, etc. A partir daí questionamos: o que fazer quando nos
deparamos com uma turma de 6° ano que não aprendeu ou não desenvolveu o conhecimento básico nos
anos iniciais para seguir na construção dos saberes geográficos presentes no ensino fundamental II Esta
realidade vivenciada em muitas escolas, caracteriza-se em uma lacuna e um problema para o ensino da
geografia, no sentido de que estes alunos na maioria das vezes apresenta imensas dificuldades para
acompanhar os conteúdos geográficos discutidos posteriormente.

Análise dos dados evidenciados pela pesquisa
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Logo de inicio foi questionado aos alunos qual o bairro, a cidade e o estado em que estes residem, com o
intuito de investigar se os mesmos possuem a noção de onde moram, e, além disso, se estão cientes da
proporção dos espaços e das organizações territoriais geográficas.

Do total de 26 alunos que responderam a esta questão, 61,6% acertaram por completo, sabendo assim
onde moravam em relação ao bairro, a cidade e o estado. Já 34,6% erraram alguma ou todas as
associações de divisão territoriais onde estão inseridos. E apenas 3,8% não responderam a esta questão.

Dos 34,6% que apresentaram algum erro na resposta, 44,5% inverteram a cidade e o estado,
apresentando deste modo inabilidade de distinguir a diferença territorial entre a cidade e o estado. E
22,2% acertaram apenas a cidade e o estado, ou seja, as escalas maiores foram acertadas por estes,
enquanto que a menor escala, referente ao bairro, não foi identificada, por não ter muita importância para
os mesmos. Enquanto isso, apenas 11,1% acertou o estado, sendo esta a mesma porcentagem de erros
totais.

Estes dados revelam a dificuldade dos alunos de entenderem a dinâmica de uma das áreas de estudo da
Geografia, o espaço habitado. O que torna preocupante é esse mesmo tema ser trabalhado pelos
professores de geografia, e o aluno não saber diferenciar o bairro, a cidade e o estado. Apesar de ter
obtido em maior parte um resultado positivo é preciso que seja trabalhado na escola, com o aluno, a
correlação que existe entre os conteúdos trabalhados em sala de aula com a realidade local, segundo
Goulart (2011, p. 25).

Para facilitar a leitura de mundo – ou como se diz na Geografia, a compreensão
da organização espacial dos diferentes lugares e suas conexões – é preciso
considerar aspectos como: trabalhar com o cotidiano, com o interesse e as
curiosidades, com as vivências, com os conhecimentos já adquiridos, através de
práticas concretas que aproximem as realidades daquilo que é
ensinado/aprendido.

Na questão que iremos analisar agora, tivemos a curiosidade de saber o que os alunos entendem sobre
diferentes formações hidrográficas, no caso, pedimos para os mesmos diferenciarem os termos rio, lago e
lagoa. Esta questão apresenta algo essencial para nossa pesquisa, devido a um fator importante
encontrado no bairro da Chã de Bebedouro, que se trata da Laguna Mundaú, que em parte de sua
extensão banha o bairro da Chã de Bebedouro.

As águas da Laguna Mundaú desaguam na costa leste do continente Latino Americano, ainda na cidade de
Maceió/Al, no bairro do Pontal da Barra. Segundo Francisco (2011)

Esse ambiente é formado em terrenos rebaixados, ou seja, em depressões, e
abriga águas paradas e de pouca profundidade que pode ser doce, salobra ou
salgada. As lagunas localizam-se na borda litorânea, sendo alimentadas pelas
águas dos rios (doce) e, em alguns casos, por águas oceânicas, através das
marés e por canais.

A Laguna Mundaú é de grande importância para a população do bairro Chã de Bebedouro, pois esta é
fonte de renda para muitas famílias, que vivem da pesca do sururu[3], peixe e caranguejo. Esta laguna é
chamada empiricamente de lagoa pela população que reside em sua proximidade.

Apenas um único aluno, correspondendo a 3,8%, acertou a questão. A referida questão solicitava que
fosse dada a diferença entre rio, lago e lagoa e não os seus conceitos, o A14 continha as seguintes
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informações: rio – água doce; lago – água parada; lagoa² – água salgada. Esse dado mostra que o aluno
compreende os recursos naturais, os quais encontram-se presente no seu cotidiano.

Infelizmente constatamos que 92,3% do alunado não souberam como diferenciar os termos destacados. E
3,8% (uma pessoa) não respondeu. Dos que não souberam fazer a diferenciação, 70,8% erraram todos os
termos a serem diferenciados. Continuando, 4,2% (somente um aluno) acertaram separadamente, o que é
lagoa; rio e lagoa; rio e lago; lago e lagoa. Apenas 12,5% associaram o conceito de rio a algumas
características simplórias, de cunho empírico ao afirmar que a água do rio é ou possui gosto doce.

Dentre as respostas obtidas, podemos destacar algumas consideradas mais interessantes. Por exemplo, o
aluno A25 afirmou que a lagoa é um tipo de rio, mas que a água é salgada (a resposta foi considerada
devido ao entendimento de que o(a) aluno(a) não soube se expressar quanto ao conceito propriamente
dito, e acabou por não utilizar a palavra salobra). Em relação ao aluno A22, soube diferenciar o rio e lago,
ao dizer que um se move enquanto no outro a água é parada. O A13 afirmou que na lagoa existe peixe,
caranguejo e sururu, o que traz menção a influência da proximidade de sua residência e da escola à
Laguna Mundaú.

A aproximação com a Laguna possibilitou aos alunos a associação na construção da resposta que trata a
referida questão. Segundo Cavalcanti (2007, p. 68).

Na prática cotidiana, os alunos constroem conhecimentos geográficos. É preciso
considerar esses conhecimentos e a experiência cotidiana dos alunos, suas
representações, para serem confrontados, discutidos e ampliados com o saber
geográfico mais sistematizado (que é a cultura escolar).

As respostas dos alunos demonstraram que os mesmos já conseguem mesmo de forma rudimentar
desenvolver uma breve leitura do mundo, como expressa Freire (1994, p. 32) sobre o processo de
alfabetização onde a “leitura do mundo precede mesmo a leitura da palavra. Os alunos precisam
compreender o mundo, o que implica falar a respeito do mundo”. É imprescindível que o professor auxilie
o aluno na construção da sua capacidade de leitura do espaço, começando pelo seu cotidiano buscando
perceber a dinâmica do espaço geográfico.

Nessa perspectiva, concorda-se com Martins (2007, p.40) quando o mesmo ressalta,

O professor tem de deixar de ser mero passador de informações em sala de aula
para se tornar incentivador do conhecimento, facilitador do processo de aprender
de seus discípulos, estimulando-lhes a curiosidade pelo questionamento e
ensinando-os a pensar e a refletir sobre o que aprendem.

No que diz respeito à terceira questão, a qual indagava: você se acha capaz de transformar uma paisagem
ou um espaço Por que, obtivemos as seguintes respostas. O total daqueles que disseram que sim, que são
capazes de transformar a paisagem, se igualou com os que não se acham aptos para mudar as coisas à
sua volta somente com suas ações, mostrando que a turma ficou dividida pela metade, com 50%
correspondendo para cada alternativa.

Dos que afirmaram sim, 30,8% reafirmaram em suas justificativas que são capazes de modificar a
paisagem, inclusive em uma delas foi citado o Parque Municipal[4], que é uma reserva antrópica, o qual
ressaltou ser capaz de alterar o espaço geográfico, assim como alguém antes dele já o fez. Ainda dos que
marcaram que sim, 69,2% não apresentaram uma justificativa plausível, ou deixaram em branco.

Dos que salientaram não dispor de capacidade para mudar a paisagem/espaço, 30,8% apresentaram uma
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explicação quanto a sua opinião, dentre as múltiplas respostas, pode-se destacar a resposta do A15, onde
o aluno diz que a paisagem é um lugar maravilhoso. Dada esta resposta, fica sugerido que ele se referiu à
paisagem natural, que por ser agradável aos seus sentidos, ele não gostaria de fazer parte de uma
possível degradação. Os 69,2% restantes não apresentaram nenhuma justificativa.

Em relação à pergunta: “o que você estuda em Geografia é visto no seu dia-a-dia”, foram disponibilizadas
somente duas alternativas como resposta – sim ou não –, não exigindo deles um motivo para a resposta
escolhida. 30,8% dos questionados responderam que não, enquanto 69,2% responderam que sim.

Mesmo com a aparente simplicidade da questão, surgiu um dado relevante. Dos que assinalaram sim na
questão anterior, 84,6% também afirmaram que o que estes estudam na Geografia é visto no seu
dia-a-dia. Decerto, parte destes alunos possui plena consciência de que fazem parte e podem mudar o
meio em que vivem.

Diante dos dados e análises explicitados neste trabalho, é proeminente que o professor auxilie os alunos
na construção dos saberes, partindo dos conhecimentos empíricos dos alunos. A partir daí, o professor de
Geografia deverá de acordo com Castrogiovanni (2011, p.171),

O professor como autoridade profissional, deve possuir autonomia compartilhada
para desenvolver autoria quanto à organização e seleção de estratégias que
promovam o confronto de ideias. Apresentando e provocando formas de ler o
mundo, simulando possibilidades de entender o Espaço Geográfico, a sua
diversidade é que provavelmente estaremos aproximando a informação à prática
efetiva.

Desse modo, o professor disponibiliza inúmeras possibilidades para que os alunos apreendam o sentido do
que é a escola, e a importância do processo de ensino aprendizagem no seu desenvolvimento enquanto
cidadão.

Nessa perspectiva, aponta-se para a necessidade do professor estabelecer conexão entre o conhecimento
vindo do aluno com os conceitos em sala de aula, pois segundo Martins (2007, p.40),

O conhecimento é uma janela que permite observar a realidade que nos cerca por
um ângulo diferente ao censo comum, uma vez que possibilita decifrar segredos e
traduzi-los na linguagem prática da vida cotidiana, dando-nos assim meios para
nos tornamos uteis nesse mundo [...] (p.40).

Considerações Finais

Diante da análise dos dados coletados, percebemos que o ensino de Geografia nos anos iniciais,
notadamente do 1º ao 5º ano, os alunos apresentam dificuldades quanto aos conhecimentos geográficos,
demonstrando a necessidade de maior investimento no modo de pensar e trabalhar a Geografia.

Ser professor, acima de tudo, é compreender as diferenças, é entender que as práticas escolares possuem
responsabilidade social, e que o processo de ensinar e aprender não dispõe, apenas, da transmissão de
um conceito propriamente dito, mas sim da representação das análises do aluno pelo próprio professor.

Com as práticas atuais e os pensamentos mais modernos sobre o ensino, o educador é, em essência e
excelência, a esperança de um futuro melhor, onde nele é visto um exemplo a ser seguido, com
capacidade de transformar o mundo através da educação.
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Para estas práticas serem aplicadas é preciso que exista um melhor empenho desse profissional com
interesses, principalmente, em práticas coletivas, proporcionando maior interação dos alunos com o seu
meio e a sociedade em geral.

A pesquisa demonstrou resultados positivos, na medida em que alguns alunos conseguiram associar as
suas respostas aos elementos que compõem a paisagem, principalmente, com características observadas
em torno da escola e dos bairros vizinhos.

No entanto, os dados negativos corroboram com os dados oficiais, os quais apresentam que o ensino no
Estado de Alagoas apresenta a pior média nacional na classificação no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB (2011), necessitando de inúmeros esforços para minimizar esta triste realidade.
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[3] Molusco encontrado em lagoas/lagunas; prato bastante apreciado na região Nordeste do Brasil.
[4] O Parque Municipal de Maceió é uma área destinada ao lazer da população carecendo de completa
instalação de infraestrutura, de estudos e de propagação de espécies.
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